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BAŞKANIN MEKTUBU

Tüm Goodyear Çalışanlarına,

1898 yılındaki kuruluşundan bu yana Goodyear en yüksek dürüstlük 

standartlarına sahip bir şirket olarak ün kazanmıştır. Taahhüdümüzü bugün 

halen koruyor ve Stratejik Yol Haritası ve İyi Adımızı Koruyalım taahhüdümüze 

yansıtıyoruz.

Strateji Yol Haritası Goodyear’ın temelini oluşturan unsurları tanımlar ve 

kendimizden ve birbirimizden beklediğimiz davranışları açıklar. Etik davranış 

beklentimiz “Nasıl Çalışacağız: Dürüst Davranma” bölümünde özetlenmiştir.

Goodyear’ın İş Etiği Kılavuzu, Goodyear çalışanlarının dürüst davranmaları gereken bazı durumlara ilişkin 

ayrıntılı bilgi sağlar.

Goodyear çalışanları olarak, İş Etiği Kılavuzu’nu dikkatle okumalı, ilkelerini anladığınızdan emin olmalı, 

Kılavuz’da atıfta bulunulan, işinizle ilgili politikaları okuyup anlamalı ve davranışlarınızı bu ilkelere göre 

belirlemelisiniz. Bilinen veya şüphelenilen yasa dışı veya ahlak dışı davranışları veya bu politikaların 

ihlallerini bildirmekle de yükümlüsünüz. Ayrıca, yöneticilerden kendilerine bağlı çalışanların da bu 

politikaları okudukları, anladıkları ve izlediklerinden emin olmalarını bekliyoruz. Yöneticiler, kaygılarını 

paylaşmak veya bildirmek isteyen çalışanlara yardımcı olmalı ve kaygılanılan durumları gerektiği şekilde 

ilgili üst makama iletmelidirler. Etik davranma konusuna verdiğimiz sarsılmaz önem, karşılıklı saygı ve 

dürüstlüğün hâkim olduğu bir iş ortamının sürdürülmesini ve dünya çapındaki markamızı ve itibarımızı 

daha da güçlendirmemizi sağlayacak.

Her gün ve iş yaptığımız her yerde sizden dürüst, doğru ve saygılı davranmanızı ve Goodyear’ın 120 

yıldır süregelen üstün kaliteli çalışan, ürün ve süreç mirasını korumanızı bekliyoruz.

Richard J. Kramer

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve CEO
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BU KILAVUZ NASIL KULLANILIR
TBu İş Etiği Kılavuzu (“Kılavuz”), iş yaparken Goodyear’ın en 
yüksek etik ve hukuki standartlara bağlı kalma ve “doğru” olanı 
ayırt etme ve gerçekleştirme taahhüdünü anlamanıza yardım 
edecektir. Bu Kılavuz karşılaşacağınız her durumda geçerli 
olacak yasa veya etik standardını içermez ancak hepimizin 
uyması gereken birçok hukuki ve etik gerekliliği özetler.

Kılavuz dünya genelindeki Goodyear şirketler ailesinin 
bütün çalışanları için geçerlidir; dolasıyla aksi belirtilmedikçe 
“Goodyear” veya “Şirket” bu şirketlerden biri, “çalışan” ise her 
yönetici, yetkili ve maaşlı ve saat ücretli çalışan anlamına gelir. 
Bazı durumlarda bu Kılavuz’da yer alan kurallar bizim adımıza 
veya bizim talimatımızla çalışan yükleniciler, komisyoncular 
veya temsilciler gibi diğer kişiler için de aynı şekilde geçerlidir.

NOT:

Bu İş Etiği Kılavuzu ve burada açıklanan 

politikalar bir istihdam sözleşmesi değildir. 

Goodyear’ın Kılavuz’u veya politikaları 

yayımlaması herhangi bir akdi hak doğurmaz.

Kılavuz’da yer alan bütün bilgiler, herhangi bir konunun an 
itibarıyla yaptığınız işi etkileyip etkilemediğine bakılmaksızın 
önemlidir. Goodyear, bu Kılavuz’u okuyup anlamanızı, 
anlamadığınız bir konu olduğunda yardım istemenizi, belirli 
konularda ve durumlarda tavsiye almanızı ve dikkatinizi çeken 
bütün bilinen veya şüphelenilen ihlalleri bildirmenizi şart koşar. 

Mevzuata uyum ve etik konusunda bilgi veya tavsiye almak 
için şu kişilerle irtibata geçebilirsiniz:

•   Müdürünüz,

•   İnsan kaynakları temsilciniz,

•   1-330-796-6635 (GTN 446-6635) numaralı  
telefondan Mevzuata Uyum ve Etik Başkan Yardımcısı 
veya 1-330-796-7288 (GTN 446-7288) numaralı telefondan 
Mevzuata Uyum ve Etik Yöneticisi ya da Mevzuata Uyum ve 
Etik Bölge Yöneticisi (irtibat ilgileri için bkz. Mevzuata Uyum 
ve Etik Web Sitesi: go.goodyear.com/ethics/),

•   1-330-796-3143 (GTN 446-3143) numaralı telefondan İç 
Denetim Başkan Yardımcısı,

•   Goodyear Dürüstlük Yardım Hattı (telefon numaraları 
ve web bilgi formuna www.goodyear.ethicspoint.com 
adresinden erişilebilir) veya

•   Çalıştığınız işletme veya fonksiyondaki yetkili Goodyear 
avukatı veyaBaş Hukuk Müşavirliği .

İletişim Telefon Numaraları

Baş Hukuk Müşavirliği, 
Goodyear Genel Merkez

1-330-796-2408
GTN 446-2408

Baş Hukuk Müşaviri Yardımcısı, 
Kuzey ve Güney Amerika

1-330-796-9435
GTN 446-9435

 Baş Hukuk Müşaviri Yardımcısı, 
Asya Pasifik

86-21-6132-6085
GTN 601-6085

Baş Hukuk Müşaviri  Yardımcısı, 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika

32-2-761-1807
GTN 669-1807
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ETİK KARAR VERME — KENDİNİZE ŞUNLARI SORUN:
Bazı durumlar net ve kolay anlaşılır değildir, dolayısıyla iyi muhakeme çok önemlidir. Şüpheye düştüğünüzde atmayı düşündüğünüz 

adımla ilgili olarak kendinize şunları sorun:

Atılması gereken adım konusunda şüpheleriniz varsa konuyu belirtilen kaynaklardan biriyle görüşün.

Devam etme 
kararı uygun 
görünüyor.

Yasal mı?
Şirket politika 
ve değerlerine 

uygun mu?

Etik bir şirket olarak 
Goodyear’ın itibarını 
koruyacak mı?

•   Yapılması gereken 
doğru şey bu mu?

•   Bunu haberlerde 
görmek ister miyim?

Şirketin ve 
paydaşlarımızın 

çıkarlarına en 
uygun hareket 

bu mu?

Emin değil misiniz? Yardımcı 
olması için çalıştığınız işletme veya 
fonksiyondaki yetkili Goodyear 
avukatı veya Mevzuata Uyum ve 
Etik Departmanı ile irtibata geçin.

Emin değil misiniz? GO’daki 
Goodyear Politikalarını inceleyin; 
yardımcı olması için müdürünüz, 
İK temsilciniz, çalıştığınız işletme 
veya fonksiyondaki yetkili Goodyear 
avukatı veya Mevzuata Uyum ve 
Etik Departmanı ile görüşün.

Emin değil misiniz? Yardımcı olması için 
müdürünüz, çalıştığınız işletme veya fonksiyondaki 
yetkili Goodyear avukatı veya Mevzuata Uyum ve Etik 
Departmanı ile görüşün.

Emin değil misiniz? 
Yardımcı olması için müdürünüz, 
çalıştığınız işletme veya 
fonksiyondaki yetkili Goodyear 
avukatı veya Mevzuata Uyum ve 
Etik Departmanı ile görüşün.

Bu sorulardan herhangi birine “HAYIR” yanıtını veriyorsanız 
eylemin ciddi sonuçları olabilir. BUNU YAPMAYIN.

EVETEVET EVET

EVET
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DİĞER KAYNAKLAR
Bu Kılavuz’da, ele alınan konulara ilişkin Goodyear 
politikalarına referanslar ve bu konularda ayrıntılı bilgiler 
bulacaksınız. Bu Kılavuz’u çevrimiçi olarak görüntülüyorsanız, 
politika referansları köprü bağlantı şeklinde görünecek ve sizi 
ilgili politikaya yönlendirecektir. Kılavuz’un basılı versiyonunu 
inceliyorsanız Mevzuata Uyum ve Etik Politikalarının tam 
listesine go.goodyear.com/reference/policies/ sayfasındaki 
Goodyear Online (GO) Politikalar’dan erişebilirsiniz. 

Sorularınız olması halinde ve/veya size verilen görev veya 
çalışma şartlarınız değiştiğinde Kılavuz’a başvurun. Ek bilgiye 
veya materyale veya özel bir eğitim için düzenleme yapmaya 
ihtiyacınız varsa lütfen çalıştığınız işletme veya fonksiyondaki 
yetkili Goodyear avukatı veya Mevzuata Uyum ve Etik 
Departmanı ile irtibata geçin.

SORUMLULUĞUNUZ –  
ÇALIŞAN VE YÖNETİCİ 
ÇALIŞANLARIN SORUMLULUĞU
Bir çalışan olarak aşağıdakilerden sorumlusunuz:

•   Bu Kılavuz’da veya başka bir yerde yer alan, işinizin 
ve Goodyear’ın tabi olduğu politikaları, yasaları ve 
yönetmelikleri bilmek ve bunlara uymak,

•   Goodyear’ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (“SEC”) 
dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere devlet kurumları 
ve düzenleyici kurumlara ibraz ettiği veya gönderdiği rapor 
ve belgelerde ve Goodyear tarafından kamuya yapılan 
diğer açıklamalarda eksiksiz, doğru, güncel ve anlaşılır 
bilgiler sunmak,

•   Bir ihlal yapıldığını anladığınızda veya bu yönde bir 
şüpheye düştüğünüzde veya sizden ihlal olacağını 
düşündüğünüz bir şey yapmanız istendiğinde veya talep 
edildiğinde durumu bildirmek ve

•   Olası bir ihlalin incelenmesi veya soruşturulması sırasında 
tamamen ve dürüstlükle iş birliği yapmak.

Şirket politikaları ve etik standartlarına uyum işimizin başarısı ve 
İyi Adımızı Koruyabilmek açısından çok önemlidir.
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“KENDİNİZ BAŞ ETMEYE ÇALIŞMAYIN” LİSTESİ

Aşağıda soruşturulmak üzere ilgili üst makama iletilmesi veya yönlendirilmesi gereken iddialara veya 

konulara örnekler verilmiştir. Bu liste tüm örnekleri kapsamamaktadır. Bir konunun yönlendirilmesi veya 

üst makama iletilmesi gerekip gerekmediği konusunda sorularınız olması halinde çalıştığınız işletme veya 

fonksiyondaki yetkili Goodyear avukatı ile irtibata geçin.

Ürünle ilgili konular:

•  Ürün kalite gerekliliklerine herhangi bir şekilde uyum sağlanmaması

Finansal konular:

•   Bir müşteriye gayriresmî komisyon verilmesi veya Goodyear ürün veya hizmet tedarikçisi/sağlayıcısından 

gayriresmî komisyon alınması

•   Bir kamu görevlisine rüşvet verilmesi veya başka bir usulsüz avantaj sunulması

•   Ürünlerin satın alınmasını teşvik etmek veya ödüllendirmek amacıyla bir müşteriye teklif edilen veya 

verilen avantajlar

•   Goodyear’da veya bir Goodyear çalışanı, yüklenicisi yahut üçüncü bir tarafça hırsızlık veya yolsuzluk

•   Gelir veya masrafların usulsüz kaydı/muhasebesi

•   Muhasebe kayıtlarına ilişkin kasıtlı yalan beyanda bulunulması

•   Şirket iş ve finans kayıtlarını veya düzenlemeye ilişkin ibrazların hatalı şekilde hazırlanması, bildirilmesi 

veya değiştirilmesi

•  Fiyatlandırma veya diğer özel bilgilerin rakiplerle paylaşılması

Çalışanla ilgili konular:

•  Emniyetsiz iş uygulamaları veya koşulları

•  Ayrımcılık veya cinsel taciz

•  İş yerinde şiddet

•  Usulsüz hediye veya ağırlama kabul veya teklif edilmesi

•  Fikrî mülkiyet haklarının istismarı

•  Çıkar çatışmaları

•   Veri gizliliğinin ihlali, Kişisel Olarak Tanımlayan Bilgiler’in (KV) kötüye kullanılması veya diğer siber 

güvenlik hususları

MÜDÜRLERİN EK SORUMLULUKLARI
IMüdürler ayrıca aşağıdakilerden de sorumludur:

•   Örnek olarak öncülük edin. Sözcükleriniz ve 
eylemlerinizle yüksek etik standartlarımıza  
taahhüdünüzü gösterin.

•   Yürürlükteki Politikalar, Yasalar ve Düzenlemeleri 
Anlatın ve Tartışın. Yöneticiliğini veya amirliğini yaptığınız 
herkesin yükümlülüklerini anladığından ve Mevzuata 
Uyum ve Etik Politikalarımız, yasa ve yönetmeliklerimizin 
ruhunu ve gereğini yansıttığından emin olun. Çalışanların 
tüm gerekli Mevzuata Uyum ve Etik Eğitimlerini 
tamamladıklarındanemin olun.

•   Çalışanların Mevzuata Uyumunu İzleyin ve 
Mevzuata Uyduklarından Emin Olun. Herkesi etik 
davranış sergilemekten sorumlu tutun. Politikalarımız 
ve iş uygulamalarımızın departmanınız, iş biriminiz veya 
bölgeniz genelinde tutarlı şekilde izlendiğinden emin olun. 

•   Açık ve dürüst iletişimi teşvik edin. Sorunlarını 
paylaşmak, bildirimde bulunmak veya soru sormak isteyen 
çalışanlara yardımcı olun ve onlara karşı açık olun. Her 
seviyede yasal uygulamalar ve uyum uygulamalarının 
tartışılmasını ve bunlarla ilgili sorular sorulmasını teşvik 
eden bir ortam oluşturun.

•   Sorun bildiren çalışanları destekleyin. Çalışan 
kaygılarını ciddiyetle ele alın ve hızlı ve etkin çözümler 
bulmaya çalışın.

•   Mahremiyeti koruyun. Çalışan sorunlarını ve kaygılarını 
“bilmesi gerektiğine” dair meşru bir gerekçesi olmayan 
kişilerle paylaşmayın. Ancak Şirket kaygıyı soruşturmakla 
yükümlü olabileceği için tam mahremiyet garantisinde 
bulunmayın. Çalışanın kimliğini korumak için tüm makul 
adımlar atılacaktır.

•   Dikkatinizi çeken durumları bildirin. Çalışanlar 
sorgulanabilir veya ahlak dışı bir davranışla ilgili 
kaygılarını bildirirlerse incelenmesi ve araştırılması için bu 
kaygıları uygun departmana iletmekten sorumlusunuz. 
Kendi soruşturmanızı yürütemezsiniz veya bildirimde 
bulunan kişiyi “Yardım Hattı”nı aramaya yönlendirmekle 
yetinemezsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. aşağıdaki Dile 
Getirin! bölümü (sf. 10).

•   Misilleme yapılmadığından emin olun. İyi niyetle ihlal 
bildiriminde bulunan çalışanların bildirimde bulunmaları 
nedeniyle olumsuz eylemlere maruz kalmalarını önlemek 
amaçlı, Şirket’in katı “misilleme yasaktır” politikasını net 
şekilde herkese bildirin.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin.

•  Dürüst Liderlik Yapmak... Yöneticiler için bir Rehber
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YASA VEYA POLİTİKA İHLALİ SÖZ 
KONUSU OLDUĞUNDA NE OLUR?
Konu incelendikten sonra:

•   Herhangi bir Şirket politikası veya yasal yükümlülüğü ihlal 
eden veya başka birinden ihlal etmesini isteyen,

•   Bildiği veya şüphelendiği bir ihlali ivedilikle bildirmeyen,

•   Bir soruşturma veya ihlalin delillerini veya bilgilerini 
gizleyen veya karartan ve/veya

•   Olası bir ihlale ilişkin bir soruşturmadan bilgi saklayan, iş 
birliği yapmayı reddeden veya yanlış bilgi veren

bütün çalışanlara işten çıkarma, yan hakların düşürülmesi dahil, 
hukuki ve cezai kovuşturmaya varan uygun görülecek disiplin 
cezası verilecektir. 

Şirket disiplin tedbirleri ve cezaları tutarlı, orantılı ve meşru bir 
şekilde uygulamayı taahhüt eder.

MİSİLLEME YASAKTIR
Goodyear şu kişilere karşı herhangi bir şekilde misilleme 
yapmayı kati suretle yasaklar:

•   Bilinen veya şüphelenilen politika veya yasa ihlallerinin iyi 
niyetle bildiren (söz konusu kaygıların asılsız olduğu tespit 
edilse de) veya

•  Bir soruşturmaya katılıp dürüstçe iş birliği yapan. 

Misilleme ciddi bir suçtur ve işten çıkarılma ve yan hakların 
düşürülmesi dahil olmak üzere ağır disiplin tedbirleri ile 
cezalandırılacaktır.

Misillemeye maruz kaldığınıza veya başka bir kişiye  
misillemede bulunulduğuna inanıyorsanız bunu sf. 5’te yer  
alan kaynaklardan biri ile irtibata geçerek derhal bildirin.

Ancak, bildirimde bulunmak veya soruşturmada iş birliği yapmak 
kişileri kendi suistimalleri veya kabahatleri için ceza almaktan 
kurtarmaz. Örneğin, şirketi dolandırmak amacıyla hileye karışan 
bir çalışanın yasa dışı faaliyet bildiriminde bulunması, kendisinin 
disiplin cezası almaktan kurtulmasını sağlamaz.

DİLE GETİRİN!

KAYGILARIN BİLDİRİLMESİ
Uyum ve etik konusunda bir kaygınız varsa aşağıdaki 
kaynaklardan birine bildirimde bulunmalısınız:

•  Müdürünüz,

•  İnsan kaynakları temsilciniz,

•   Mevzuata Uyum ve Etik Başkan Yardımcısı, Mevzuata 
Uyum ve Etik Yöneticisi veya Mevzuata Uyum ve Etik Bölge 
Yöneticisi, 

•  İç Denetim Başkan Yardımcısı,

•   Goodyear Dürüstlük Yardım Hattı (telefon numaraları 
ve web bilgi formuna www.goodyear.ethicspoint.com 
adresinden erişilebilir),

•   Çalıştığınız işletmedeki yetkili Goodyear avukatı veya Baş 
Hukuk Müşavirliği.

DÜRÜSTLÜK YARDIM HATTI 
ARACILIĞIYLA BİLDİRİM ALDIĞINDA 
GOODYEAR NE YAPACAK? 
Her rapor, Şirket’in konuyu en iyi nasıl inceleyebileceğinin 
belirlenmesi için Goodyear Mevzuata Uyum ve Etik Departmanı 
tarafından incelenir.

Goodyear Dürüstlük Yardım Hattı, bildirimleri telefon veya 
internet üzerinden kabul ederek Goodyear Mevzuata Uyum 
ve Etik Departmanı’na yönlendiren üçüncü taraf bir hizmet 
sağlayıcısı tarafından işletilir. Dürüstlük Yardım Hattı yılın her 
günü 24 saat açıktır. 

Dürüstlük Yardım Hattı’nı ararsanız talebiniz üzerine tercüme 
hizmetleri sağlanacaktır. Bildirimlerinizi ayrıca dilediğiniz dilde 
çevrimiçi olarak Dürüstlük Yardım Hattı’na da gönderebilirsiniz.

Goodyear’ın Dürüstlük Yardım Hattı’nı olası bir ihlali isimsiz 
olarak bildirmek için de kullanabilirsiniz. Böyle bir bildirimde 
bulunursanız olası ihlal konusunda Goodyear’ın soruşturmayı 
etkin bir şekilde yürütmesine yetecek kadar bilgi vermeniz 
gerekir. 

Yerel mahremiyetkanunları nedeniyle Avrupa Birliği’ndeki 
bazı yerlerde isimsiz bildirimler konusunda bazı kısıtlamalar 
geçerli olabilir. İsimsiz bildirimin yerel yasalarca men edildiği 
durumlarda Dürüstlük Yardım Hattı’na bildirimde bulunabilir 
veya sf. 5’te belirtilen kaynaklardan biri ile irtibata geçebilirsiniz.

052156gymsc18GYBCM_Turkish.indd   10-11 8/27/18   2:52 PM

http://www.goodyear.ethicspoint.com
http://www.goodyear.ethicspoint.com


EKİBİMİZİN KORUNMASI

12 13

BİRBİRİMİZE SAYGI DUYMAK
Goodyear, çalışanlarının potansiyelini açığa çıkaran ve 
çeşitliliğin hâkim olduğu bir iş gücüyle ekip ruhunun 
beslendiği bir çalışma ortamını hedefler. Goodyear bu 
maksatla ırk, renk, din, uyruk, cinsiyet (hamilelik dahil), cinsel 
yönelim, yaş, engellilik, savaş maluliyeti veya yasalarca korunan 
diğer kişisel özellikler kaynaklı taciz veya ayrımcılık eylemlerine 
karşı sıfır tolerans politikası güder. Goodyear ayrıca iş yerinde 
şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans gösterir.

NOT:

Goodyear’da çalışanlarımızın kendilerine 

özgü becerileri, deneyimleri, kültürleri ve 

farklılıklarına saygı duyarız. Çalışanlarımızın 

çeşitliliğinin kucaklanması kurumsal 

ortamımıza zenginlik katar, ticari avantaj 

sağlamamıza yardımcı olur ve başarımızın 

vazgeçilmez bir parçasıdır.

Goodyear kişileri ırk, renk, din, milliyet, cinsiyet (hamilelik dahil), 
cinsel yönelim, yaş, engellilik, savaş maluliyeti veya yasalarca 
korunan diğer kişisel özelliklerine bakmaksızın işe alacak, 
çalıştıracak, eğitecek, tazmin edecek, terfi ettirecek ve diğer 
istihdam şartlarını yerine getirecektir. Goodyear, çalışanları 
ve adayları etkileyen istihdama ilişkin tüm kararlarını sadece 
liyakat, vasıflar ve iş ile ilgili diğer kriterlere dayandıracaktır. 

Goodyear, herkese eşit fırsat tanıyan bir işverendir ve çalışanlara 
ve istihdam başvurusunda bulunanlara ırk, renk, din, uyruk, 
yaş, engellilik, savaş maluliyeti veya genetik özelliklerine 
bakmaksızın eşit istihdam fırsatları sunar.

İstenmeyen ve hoş karşılanmayan ve düşmanca ve onur kırıcı 
bir çalışma ortamı yaratan veya böyle bir ortamı teşvik eden 
davranışlar taciz kabul edilir.

Uygunsuz tutum, davranış veya materyaller arasında Şirket’in 
uygunsuz kabul ettiği onur kırıcı lakap takma, iftira, alay etme, 
isim takma, hakaret içerikli yakıştırma, duvar yazısı, şaka, poster, 
takvim, e-posta, fotoğraf veya diğerleri bulunur. 

Bu politika aşağıdakiler de dahil ancak bunlarla sınırlı 
olmamak üzere cinsel açıdan yarar sağlama amaçlı 
istenmeyen girişimler, cinsel yarar talebi, cinsel içerikli 
görsel, sözlü ve fiziksel davranışları yasaklar.

•  Cinsel yarar karşılığında istihdama ilişkin çıkar teklif etmek,

•   Cinsel açıdan yarar sağlama girişimine olumsuz yanıt aldıktan 
sonra misilleme yapmak veya yapmakla tehdit etmek,

•   Kötü niyetle süzmek gibi görsel davranışlar, cinsel içerikli 
jestler veya cinsel imada bulunan nesneler, fotoğraflar, 
karikatürler, web siteleri veya posterleri (mobil cihazlar veya 
bilgisayarlar gibi şirket tarafından verilen cihazlardan dahil) 
görüntülemek, iletmek veya göstermek, 

•   Aşağılayıcı cinsel yorumlarda veya yakıştırmalarda 
bulunmak veya bunları kullanmak yahut başkalarına 
isim takmak veya takılan isimleri kullanmak gibi sözlü 
davranışlar, kişinin vücudu hakkında fazlasıyla tasvir edici 
sözlü yorumlar yapmak, kişinin cinsel yaşamı veya cinsel 
faaliyetlerine ilişkin yorum yapmak veya soru sormak veya 
müstehcen mektuplar, e-postalar, fotoğraflar, duvar yazıları, 
sosyal medya gönderileri, web siteleri veya notlar ve

•   Durdurmak veya engellemek amacıyla yapılan hareketler, 
dokunma, elle taciz, saldırı gibi fiziksel davranışlar.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin.

•  Sıfır Tolerans Politikası

•  Küresel İş Yeri Birlik Politikası

•  Sosyal Medya/İnternet Kuralları

•  BT Kaynakları Politikasının Kabul Edilebilir Kullanımı

S&C

S: Başka bir Goodyear çalışanı ile romantik bir ilişkiye 

girebilir miyim?

C: Goodyear, çalışanların karşılıklı rızaya dayalı romantik 
veya kişisel ilişkilerde bulunmalarını yasaklamaz. Ancak 
bu ilişkilerin Çıkar Çatışması ve diğer sorunları doğurma 
potansiyeli vardır. Bu itibarla, çalışanların diğer çalışanlar 
ile aralarındaki, iş sorumlulukları veya Goodyear’ın 
çıkarları ile çıkar çatışması oluşturabilecek veya 
oluşturduğu izlenimi verebilecek her türlü romantik veya 
kişisel ilişkileri ivedilikle yöneticilerine, İnsan Kaynaklarına 
veya Hukuk Departmanına bildirmeleri gerekir. Amirler ve 
yöneticilerin kendilerine bağlı çalışanlar veya daha düşük 
düzeydeki çalışanlar ile romantik veya kişisel ilişkiler 
kurmaları kati suretle önerilmez. Yöneticiler ile kendilerine 
bağlı çalışanlar veya terfi yahut maaş kararlarını vermekle 
yetkili pozisyondakiler arasında romantik ilişkiler 
kurulması yasaktır. Herhangi bir potansiyel sorunun, ilişki 
başlamadan ele alınması en doğrusu olacaktır. Her zaman 
olduğu gibi davranışlarınız bu Kılavuz ve Küresel İş Yeri 
Birlik Politikası’na uygun olmalıdır. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Güvenlik her tesis ve tüm Goodyear çalışanları için önemli 
bir değerdir; dolayısıyla hepimizin güvenliğimiz ve 
etrafımızdakilerin güvenliği konusunda kişisel sorumluluk 
alması gerekir. Goodyear’da güvenlik konusunda basit ve 
açık bir hedefimiz vardır ve bunu küresel güvenlik girişimimiz 
“Kimsenin Canı Yanmasın”da yansıtırız. Hedefimiz, dünya 
çapındaki tüm Goodyear çalışanları ve yüklenicilerinin her gün 
evlerine hiçbir zarar görmeden gitmeleridir.

Goodyear tesisleri ulus, bölge, eyalet düzeyinde ve yerel 
düzeydeki ilgili güvenlik, sağlık ve çevre gereklilikleri uyarınca 
işletmeyi taahhüt eder. Yönetim, Goodyear tesislerinin iş 
yerinde ve Goodyear’ın faaliyet gösterdiği topluluklarda yaşam 
kalitesinin yükseltilmesini sağladığından emin olma amacı 
doğrultusunda çalışır. Goodyear çalışanları kendileri, çalışma 
arkadaşları ve diğerlerinin yaralanma riskini azaltacak bir 
kültüre katkıda bulunmaktan sorumludur. Çalışanların üretim 
veya diğer sonuçlar adına kendileri de dahil olmak üzere hiç 
kimsenin güvenliği veya sağlığından kesinlikle ödün vermemesi 
gerekir. İş yerindeki bir koşulun çalışanların veya başkalarının 
güvenliğini ve sağlığını makul olmayan bir düzeyde tehlikeye 
attığını fark eden veya böyle düşünmek için gerekçesi olan 
çalışanlar, çalışmayı durdurup yetkili bir yöneticiye durumu 
bildirmelidir.

MADDE İSTİSMARI
Goodyear alkolün etkisinden uzak, yasa dışı ilaçların 
kullanılmadığı ve reçeteli ilaçların veya belirli yasal ilaçların 
kötüye kullanılmadığı güvenli ve verimli bir çalışma ortamı 
sağlamayı taahhüt eder. 

Şirket mesai saatleri ve Şirket sınırları içinde yukarıda belirtilen 
maddelerin uygunsuz kullanımı, satılması, üretimi, satın 
alınması, devredilmesi veya bulundurulması yasaktır.

ABD’de iseniz ayrıntılı bilgi için aşağıdakilere başvurun:

•  Alkol ve Yasa Dışı İlaçlara ilişkin Politika

Çalıştığınız yere özel ek bilgiler ve politikalar için lütfen yerel 
İnsan Kaynakları temsilciniz veya çalıştığınız işletmedeki yetkili 
Goodyear avukatına başvurun.
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ÇALIŞAN MAHREMİYETİ
Goodyear, dünya genelindeki faaliyetlerinin ilgili tüm yasal 
gerekliliklere uyacak ve kişisel mahremiyeti koruyacak şekilde 
yürütülmesini taahhüt eder. Hukuki veya ticari gereklilikler 
uyarınca Goodyear’ın Kişisel Veri Olarak Tanımlayan Bilgiler’i (KV) 
toplaması, kaydetmesi, işlemesi, saklaması ve kullanmasının 
gerekmesi halinde, bu bilgilerin uygun ve güvenli bir şekilde 
idare edilmesi gerekir. 

KV’lerin hassasiyeti ve mahremiyetinin farkında olmak ve buna 
saygı duymak her çalışanın sorumluluğudur.  KV, kimliği tanımlı 
veya tanımlanabilir bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir. KV’ler 
arasında ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, çevrimiçi 
tanımlayıcılar (ör. çerezler, cihaz kimlikleri, IP adresleri veya 
RFID etiketleri), konum bilgisi, genetik veriler, mali durum, 
kişisel kimlik numarası (ör. Sosyal Güvenlik veya devlet kimlik 
numarası) ve kredi kartı bilgileri sayılabilir, ancak bunlarla  
sınırlı değildir.

S&C

S: Yeni bir çalışan yan hak sağlayıcısı ile sözleşme 

yapıyoruz ve çalışan KV’lerini Goodyear’a hizmet 

sunabilmesi için sağlayıcıya aktarmamız gerekecek. Çalışan 

KV’lerini üçüncü bir tarafa nasıl aktarmalıyız?

a)   Veri koruma gerekliliklerimizi belirtip sağlayıcıya 

mahremiyet politikalarımızın bağlantısını gönderin

b)   Hizmet sağlayıcının KV koruma kapasitesini 

değerlendirmek, sözleşmeye doğru akdi hükümleri 

koymak ve Goodyear’ın mahremiyet politikalarına 

ve yürürlükteki yasalara uyulduğundan emin olmak 

amacıyla çalıştığınız işletme veya fonksiyondaki yetkili 

Goodyear avukatı ile iş birliği içinde çalışın

c)   Hiçbir şart altında üçüncü tarafa aktarıma izin 

vermeyin

C: Doğru cevap (b) seçeneğidir. Çalışan bilgilerini 
içeren tüm sözleşmelerin veri koruma gerekliliklerimize 
ilişkin gerekli bilgileri içermelidir. Doğru akdi hükümleri 
sözleşmeye koymak ve yürürlükteki yasalar ile uyumu 
sağlamak için çalıştığınız işletme veya fonksiyondaki 
yetkili Goodyear avukatına danışın. Genel bir uygulama 
olarak aktarılacak verileri sağlanacak hizmet için gerekli 
olan kadarı ile sınırlandırmalısınız. Ayrıca, Goodyear 
üçüncü tarafın KV’leri yeterli şekilde koruduğundan 
emin olmak için ilk olarak bir değerlendirme çalışması 
yürütmelidir.

Goodyear Küresel Mahremiyet Politikası, Çalışan Mahremiyet 
Politikası ve Çevrimiçi Mahremiyet Politikası Goodyear’ın 
işlerini yürütürken topladığı, kullandığı ve tuttuğu KV’leri 
nasıl koruduğunu açıklar. Bu politikalarda açıklandığı üzere, 
Goodyear sadece iş ve yasal amaçlar doğrultusunda gerekli 
KV’leri toplamak ve elinde tutmak ve bu KV’leri sadece KV’lerin 
toplanma amaçları ve daha sonra da söz konusu bilgilerin 
sahibi tarafından izin verildiği şekilde kullanmak için gerekli 
çabayı gösterir.

Avrupa Birliği (“AB”) dahil olmak üzere birçok yargı çevresinde, 
Goodyear’ın KV’leri nasıl toplayabileceği ve işleyebileceğini 
belirleyen belirli yasa ve gereklilikler geçerlidir. Çalışanlar 
mahremiyete ilişkin yürürlükteki tüm yasa ve politikaları bilmeli 
ve bunlara uymalıdır. Belirli veri sınıflarının korunmasına yönelik 
olarak ek yükümlülükler de söz konusudur. Örneğin, HIPAA 
gereklilikleri dahil olmak üzere, belirli tıbbi bilgiler veya sağlık 
bilgilerinin korunmasına yönelik ABD yasaları bulunmaktadır. 
Benzer şekilde, AB yasaları ırk veya etnik köken, cinsel yönelim, 
siyasi görüş, dini inanç, sendika üyeliği ve sağlık verilerini 
(genetik veya biyometrik veriler dahil) açıklayan verileri içeren 
“hassas kişisel veriler”e özgü koruma sağlar. Veri toplama veya 
KV’leri idare etmeye yönelik gerekli prosedürler konusunda 
sorularınız varsa yardım için çalıştığınız işletmedeki yetkili 
Goodyear avukatı, 1-330-796-6635 (GTN 446-6635) numaralı 
telefondan Mevzuata Uyum ve Etik Başkan Yardımcısı veya 
1-330-796-7288 (GTN 446-7288) numaralı telefondan Mevzuata 
Uyum ve Etik Yöneticisi ya da Mevzuata Uyum ve Etik Bölge 
Yöneticisi ile irtibata geçin.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin.

•  Küresel Mahremiyet Politikası

•  Çevrimiçi Mahremiyet Politikası

•  Çalışan Mahremiyet Politikası

•  HIPAA Mahremiyet Bildirimi (ABD)

•  BT Kaynakları Politikasının Kabul Edilebilir Kullanımı
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KAMU İLE İŞ YAPMA VE DÜZENLEYİCİ 
GEREKLİLİKLERE UYUM
Goodyear’ın devlet ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile iş yapması 
konusunda geçerli olan belirli kurallar vardır. Goodyear’da, 
kamu piyasasında işlem yapmaya yönelik yürürlükteki tüm 
yasalara uymayı ve bu tür işlerin getirdiği tüm yükümlülükleri 
karşılamayı taahhüt ederiz.

S&C

S: Kazakistan’da kamyon lastiği konusunda bir kamu 

ihalesini alıp sözleşme imzalamamıza yardımcı olması 

için bir danışmanla çalışıyorum. Danışmanın komisyonu 

genelde ödediğimizden daha yüksek ve bizden nakit ödeme 

talep ediyor. Ödeme yapmalı mıyız?

C: İlk olarak danışman, Uluslararası Rüşvetin 
Önlenmesine Uyumluluk Eylem Kılavuzu’nda yer alan 
Goodyear’ın rüşvetle mücadele değerlendirme süreci 
kapsamında değerlendirilmelidir. İkinci olarak, özellikle 
rüşvet ve yolsuzluğun yaygın olduğu bir ülkede faaliyet 
gösteriyorsanız yüksek komisyon ve nakit ödeme 
dikkat edilmesi gereken, potansiyel yolsuzluk davranışı 
“uyarı işaretleri” arasındadır. Uyarı işaretleri incelenmeli 
ve işe devam etmeden önce çalıştığınız işletme veya 
fonksiyondaki yetkili Goodyear avukatı tarafından 
AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALIDIR. Yardıma ihtiyacınız 
olursa çalıştığınız işletme veya fonksiyondaki yetkili 
Goodyear avukatı ile irtibata geçin.

RÜŞVETLE MÜCADELE
Bu bölümde Rüşvetle Mücadele Politikası’nın temel ilkelerine 
genel bir bakış sunulmaktadır. 

ABD yasaları çerçevesinde, Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası 
(“FCPA”) uyarınca aşağıdakiler suçtur:

•   İş almak veya işi elde tutmak ya da uygunsuz bir avantaj elde 

etmek amacıyla para ya da değerli bir şeyin tamamının 
veya bir kısmının doğrudan veya dolaylı olarak ABD 
Dışındaki Kamu Görevlisine teklif edileceğini, verileceğini 
veya vadedileceğini bilerek herhangi bir kişiye bu tür bir 
para ya da değerli bir şey teklif edilmesi, verilmesi, verilme 
vaadinde bulunulması ve verilmenin yetkilendirilmesi. 

•   Goodyear gibi şirketlerin finansal raporlama konusunda 
yeterli şirket içi kontrolleri uygulamaması.

•   Borsada işlem gören şirketlerin defterleri ve kayıtlarında 
kasten sahtecilik yapılması.

NOT:

Goodyear’ın Rüşvetle Mücadele Politikası 

gereği Goodyear çalışanları iş almak veya işi 

elinde tutmak ya da herhangi bir uygunsuz 

avantaj elde etmek amacıyla dünyanın hiçbir 

yerinde, hiç kimseye, doğrudan veya dolaylı 

olarak hiçbir surette usulsüz ödeme ya da 

değerli hiçbir şey teklif edemez, veremez, 

verme vaadinde bulunamaz, verilmesini 

yetkilendiremez, alamaz veya kabul edemez. 

Sadece uygunsuz veya kanunsuz ödeme, 

rüşvet, hediye, geri ödeme, gayriresmî 

komisyon veya benzer bir teşvik verilerek 

kazanılabilecek ticari fırsatlardan vazgeçeceğiz.
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ÜÇÜNCÜ TARAFLAR
Dolayısıyla, Temsilciler, Distribütörler, Danışmanlar ve Müşavirler 
gibi Üçüncü Taraflar’ın (bkz. Rüşvetle Mücadele Politikası’na 
Uyum Terimler Sözlüğü) da dünyanın hiçbir yerinde hiç 
kimseye Goodyear adına iş kazanmak veya elinde tutmak ya 
da herhangi bir uygunsuz avantaj elde etmek amacıyla usulsüz 
ödeme veya değerli herhangi bir şey teklif etmesi, vermesi, 
verme vaadinde bulunması, verilmesini yetkilendirmesi, alması 
ya da kabul etmesi de yasaktır. 

Goodyear çalışanları, üçüncü tarafların Goodyear adına hareket 
ederken Rüşvetle Mücadele Politikası, FCPA ve yerel yasalara 
uyduğundan emin olmalıdır. Üçüncü tarafları seçerken ve 
bunlarla iş yapmayı sürdürürken çalışanlar, Uluslararası Rüşvetin 
Önlenmesine Uyumluluk Eylem Kılavuzu’na (“Eylem Kılavuzu”) 
uymalıdırlar. Politika Kapsamındaki Üçüncü Taraflar olarak 
tanımlanan belirli Üçüncü Taraflar’ın Goodyear ile iş yapabilmesi 
için Goodyear rüşvetle mücadele değerlendirme sürecinden 
geçmesi gerekir. Bu süreç Eylem Kılavuzu’nda daha ayrıntılı bir 
şekilde açıklanmaktadır.

KOLAYLAŞTIRICI ÖDEMELER
“Kolaylaştırıcı Ödemeler” genellikle, yerel yasalar uyarınca 
bir şirketin hâlihazırda hakkı olan bazı rutin, zorunlu kamu 
faaliyetlerinin (vize gibi resmî evrakın doğru şekilde işlenmesi, 
yük yüklenmesi/indirilmesi, polis koruması sağlanması ve posta 
alınması/teslim edilmesi) icrasını güvence altına almak için 
düşük kademeli kamu çalışanlarına yapılan ödemeler olarak 
tanımlanır. BK Rüşvet Kanunu ve birçok ülkenin yasaları bu tür 
“kolaylaştırıcı” ödemeleri yasaklar.

NOT:

KOLAYLAŞTIRICI ÖDEMELER GOODYEAR 
RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI UYARINCA 
KESİNLİKLE YASAKTIR.

GASP VE YA TEHDİT
Çalışanlara şiddet uygulama veya zarar vermeye ilişkin olası 
ve gerçek tehditler altında yapılan ödemeler FCPA veya BK 
Rüşvet Yasası’nı ihlal etmez. Aynı şekilde Goodyear Politikası da 
çalışanın veya temsilcinin sağlığını, hürriyetini veya güvenliğini 
korumak için gerekiyorsa şiddet uygulama veya zarar vermeye 
ilişkin gerçek tehditler altında yapılan ödemeleri yasaklamaz. 
Bu gibi durumlarda ödeme 100 ABD $’nın altında olmalıdır; The 
Goodyear Tire & Rubber Company’nin  Baş Hukuk Müşavirine 
48 saat içinde yazılı açıklamada bulunulmalıdır ve ödeme 
Goodyear defter ve kayıtlarına doğru şekilde kaydedilmelidir.

Bu politikanın amaçları doğrultusunda “ABD Dışındaki 
Kamu Görevlisi” ifadesi şu anlama gelir: (a) ABD Dışındaki bir 
devlet kurumu (silahlı kuvvetler ve polis kuvvetleri de dahil), 
devlet hastanesi veya uluslararası kamu kurumunun (Birleşmiş 
Milletler, Dünya Bankası, AB Komisyonu vb.) tüm yetkilileri, 
çalışanları ya da temsilcileri; (b) ABD Dışındaki tüm siyasi parti 
yetkilileri veya siyasi makam adayları ya da (c) ABD Dışındaki bir 
Kamu İktisadi Teşebbüsü’nün tüm çalışanları veya temsilcileri. 
“Kamu İktisadi Teşebbüsü’nün” ne olduğuna ilişkin sorularınız 
olursa lütfen Rüşvetle Mücadele Politikası’na Uyum Terimler 
Sözlüğü’ne başvurun. Zaman içinde Brezilya, Çin, Fransa, Kenya 
ve Hindistan gibi daha da fazla yargı çevresi ve ülke benzer 
rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele yasa ve yönetmeliklerini 
çıkarmakta ve uygulamaya koymaktadır.

Birleşik Krallık (BK) Rüşvet Kanunu’nda da Kamu 
Görevlilerine rüşvet verilmesine ilişkin benzer yasaklar 
bulunmaktadır. Bu yasaklara ek olarak Birleşik Krallık Rüşvet 
Kanunu, ticari rüşvet (Kamu Görevlisi olmayan şahıs ve 
kurumlara rüşvet vermek veya onlardan rüşvet almak) teklif 
edilmesini, alınmasını ve verilmesini yasaklar. 

Tüm Goodyear çalışanlarından FCPA, BK Rüşvet Kanunu ve 
diğer ülkelerde geçerli benzer yasalar ve Goodyear Rüşvetle 
Mücadele Politikası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 
yürürlükteki tüm rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele yasalarına 
uyması beklenir.

Usulsüz ödeme veya değerli şeyler arasında aşağıdakiler 
yer alır ancak bunlarla sınırlı değildir: 

•  Nakit veya nakit muadili (hediye kartları veya çekleri gibi)

•  Hediyeler veya diğer maddi öğeler

•  Komisyonlar

•  Geri ödemeler veya özel indirimler

•  Gayriresmî komisyonlar

•  Danışmanlık veya başka hizmet ücretleri

•  Özel indirimler

•  Bazı ağırlamalar

•  Seyahat masrafları

•  Kolaylaştırıcı ödemeler

•  İstihdam veya staj

•  Yardım bağışları

Goodyear için iş almak veya işi elde tutmak ya da uygunsuz 
avantaj elde etmek amacıyla ABD Dışındaki Kamu Görevlisi 
veya başka bir kişiye ödeme veya değerli bir şey verileceğinin 
bilindiği (ya da şüphelenildiği) durumlar. 

S&C 

S: Bir gümrük ofisindesiniz ve malların sevkiyatı için gerekli 

ücreti ödemeniz isteniyor, ancak gümrük ofisi çalışanı nakit 

olarak ekstra %10 ödeme talep ediyor ve fatura vermeyi de 

kabul etmiyor. Ne yapmalısınız?  

 a)   Ödemeyi yapın ve ekstra tutardan kimseye 

bahsetmeyin.

 b)   Gerekli ücreti ödemek için normal Şirket fonlarını 

kullanın, ekstra %10’luk kısmı ise elinizdeki nakit 

avanstan (petty cash) verin.

 c)   Görevlinin makbuz vermesini sağlamak için daha 

fazla ekstra ödeme önerin. 

 d)   Ödemeyi yapmayın, ofisi terk edin ve çalıştığınız 

işletme veya fonksiyondaki yetkili avukat ile irtibata 

geçin.

C: Doğru cevap (d) seçeneğidir. Ofisten ayrılmalı ve 
derhal çalıştığınız işletme veya fonksiyondaki yetkili 
avukat ile irtibata geçmelisiniz. Gümrük görevlisi, 
Goodyear politikası uyarınca yasaklanan Kolaylaştırıcı bir 
Ödeme talep ediyor olabilir.

Çalıştığınız işletme veya fonksiyondaki yetkili Goodyear 
Avukatı, ödemeye izin verilip verilmediği ve verilmiyorsa 
hangi adımların atılması gerektiği konusunda size 
yardımcı olabilir.
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DE VRALMALAR, ORTAK GİRİŞİMLER, ORTAKLIKLAR VE 
DİĞER ÖZGÜN İŞLEMLER VE YA YATIRIMLAR
Devralmalar, ortak girişimler, ortaklıklar ve diğer özgün 
işlemler veya yatırımlar, bu tür işlemlere uygun değerlendirme 
çalışması ve geçmiş kontrol prosedürleri gerektirir. Devralmalar 
veya Ortak Girişimlere Yönelik Goodyear Rüşvetle Mücadele 
Değerlendirme Çalışması Prosedürü’nde açıklanan bu 
prosedürler  Baş Hukuk Müşaviri veya Yardımcısı’ndan 
öğrenilmelidir. Bu tür işlemlere yönelik değerlendirme çalışması 
ve geçmiş kontrollerinin tamamlanması uzun süreli büyük 
bir çaba gerektirecektir. Bu nedenle Hukuk Departmanı’nın 
duruma erken müdahil olması çok önemlidir.

ABD DIŞINDAKİ KAMU GÖRE VLİLERİNE HEDİYE, 
SE YAHAT, YEMEK VE AĞIRLAMA TEKLİFLERİ 
Hediyeler
Goodyear’ın Rüşvetle Mücadele Politikası uyarınca, ABD 
dışındaki Kamu Görevlilerine verilen her türlü hediye Rüşvetle 
Mücadele Politikası “ABD Dışındaki Kamu Görevlilerine Hediye, 
Seyahat, Yemek Ve Ağırlama Teklifleri” başlığı altında belirtilen 
tüm kriterleri karşılamalıdır. Bu tür tüm hediyeler, uygun 
“Hediyeler” Ana Hesap Defter Kodu kullanılarak Şirket’in mali 
defterleri ve kayıtlarına kaydedilmelidir.

Lastik Hediye Edilmesi veya Bağışlanması
ABD dışındaki bir kamu kurumu veya dairesine lastik hediye 
edilmesinin promosyon değeri taşıdığı veya başka nedenlerle 
uygun düştüğü durumlar olabilir. Ayrıca, ABD Dışındaki bir 
kamu kurumuna teşhir veya test amacıyla resmî araçlara monte 
edilmek üzere lastik bağışında bulunulması (veya özel indirimle 
lastik satılması) uygun olabilir. Buna benzer tüm lastik hediye ve 
bağışları bir Goodyear yetkilisi ve  Baş Hukuk Müşaviri Yardımcısı 
tarafından onaylanmalıdır. Lastikler (ve özel lastik indirimleri) 
ABD Dışındaki Kamu Görevlileri’ne şahsi veya aile fertlerinin 
araçlarında kullanılmak üzere verilemez.

SİYASİ YARDIMLAR
FCPA, iş kazanmak veya kazanılan işi elde tutmak amacıyla 
ABD dışındaki bir siyasi partiye veya parti yetkilisine veya 
ABD dışındaki başka herhangi bir siyasi yetkiliye değerli bir 
şey verilmesini yasaklar. Ayrıca diğer yasalar, ABD federal 
yetkililerine ve diğer eyalet düzeyindeki veya yerel düzeydeki 
yetkililere, siyasi partilere veya siyasi komiteye yapılacak 
yardımlar konusunda çeşitli sınırlamalar getirir. “Yardım” tanımı 
arasında çalışanların mesai saatlerinde siyasi kampanya 
yürütmesine veya herhangi bir Şirket tesisi ya da kaynağının 
kullanımına izin verilmesi yer alabilir, ancak bunlarla sınırlı 
değildir. Sınırlamalar, bazı Goodyear çalışanları için bireysel 
olarak da geçerli olabilir. 

Goodyear politikası gereğince Şirket fonlarından ABD veya 
ABD dışındaki herhangi bir siyasi parti, parti yetkilisi ya da 
parti komitesine veya ABD ya da ABD dışındaki federal, eyalet, 
il, bölge, yerel veya diğer düzeyde bir devlet kurumunda 
çalışmaya aday kişiye yardım yapılmadan önce  Baş Hukuk 
Müşaviri’nden onay alınması gereklidir. ABD’de oylamaya 
sunulan, okul inşası/finansmanına yönelik tahviller veya 
kanalizasyon ve su değerlendirmeleri gibi yerel veya eyalet 
düzeyindeki konular dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak 
üzere herhangi bir konunun desteklenmesi amacıyla yapılan 
yardımlar için de önceden  Baş Hukuk Müşaviri’nin onayının 
alınması gereklidir.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin.

•  Bireysel Siyasi Faaliyet Politikası 

YARDIM BAĞIŞLARI
Çalışanların ve üçüncü tarafların Şirket adına yaptıkları 
bağışların sadece iyi niyetli yardım derneklerine verildiğinden 
ve sadece bağış amacıyla kullanıldığından, amacının dışında 
herhangi bir şekilde kullanılmadığından emin olmaları 
gerekmektedir. Tüm yardım bağışları, Küresel Hesap Planı ve 
Uluslararası Muhasebe Politikası’nda belirtildiği üzere uygun 
“Yardım Bağışları” Genel Defter Kodunda kayıt altına alınmalıdır. 

S&C

S: Büyük bir fabrika tevsi projesinde Proje Yöneticiliği 

görevini yürütüyorum. Bazı gecikmeler yaşadık ve 

programımızın gerisindeyiz. Enerji Bakanlığı’nın baş yetkilisi, 

üretim için zamanında elektrik sağlanabilmesi amacıyla 

gerekli izni alabilmemizin şartı olarak, eşinin başhekim 

olduğu hastaneye önemli miktarda bağışta bulunmamızı 

istiyor. Hastane bağış yapmaya çok uygun bir kurum 

ve fabrika müdürü de bağış yapılmasına karşı değil. Bu 

durumda ne yapmalıyız?  

C: Hastanenin meşru bir bağış kurumu olup 
olmamasına bakılmaksızın, bu bağış Goodyear 
adına ticari bir avantaj elde etme karşılığında talep 
edilmektedir ve FCPA ve Goodyear Rüşvetle Mücadele 
Politikası uyarınca yasaktır. Daha fazla bilgi ve talimatlar 
için  Baş Hukuk Müşaviri veya çalıştığınız işletme veya 
fonksiyondaki yetkili avukatla irtibata geçin.

Yardım bağışı bir Kamu Görevlisi tarafından öneriliyor veya şart 
koşuluyorsa  Baş Hukuk Müşaviri Yardımcısı tarafından önceden 
ve yazılı olarak onaylanmalıdır. Bu onay belgeleri bu bağışa 
ait kayıtların bir parçası olarak saklanmalıdır. Ayrıca, bağışların 
Rüşvetle Mücadele Politikası’nda “Yardım Bağışları” başlığı 
altında belirtilen tüm kriterleri karşılaması gerekmektedir.

Görev yaptığınız ülke veya işletmede/fonksiyonda yürürlükte 
olan politika veya yasalar için çalıştığınız işletmedeki yetkili 
Goodyear avukatı ile görüşün.

052156gymsc18GYBCM_Turkish.indd   22-23 8/27/18   2:52 PM

https://goodyearcorp.sharepoint.com/sites/go/en-us/ethics/Documents/06-26-2018%20Due%20Diligence%20for%20Acquisitions%20and%20Joint%20Ventures%20%28for%20BCM%29.pdf
https://goodyearcorp.sharepoint.com/sites/go/en-us/ethics/Documents/06-26-2018%20Due%20Diligence%20for%20Acquisitions%20and%20Joint%20Ventures%20%28for%20BCM%29.pdf
https://goodyearcorp.sharepoint.com/sites/go/en-us/ethics/Documents/06-26-2018%20Due%20Diligence%20for%20Acquisitions%20and%20Joint%20Ventures%20%28for%20BCM%29.pdf
http://go.goodyear.com/img/GTRC Individual Contribution Policy (2013)_tcm1038-208947.pdf
http://ahqna401.goodyear.com/corp/finance/policy.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab/a63154d8de2beada852576d50070c70c?OpenDocument
http://ahqna401.goodyear.com/corp/finance/policy.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab/1fd060cce9a47ca4852567d800606f20?OpenDocument


25

İŞİMİZİN VE VARLIKLARIMIZIN KORUNMASI

24

Seyahat ve Heyet Ziyaretleri
Yolsuzluk amacıyla veya bir iltimas beklentisiyle değil, iyi niyetle 
yapılması ve doğrudan iyi niyetli ve meşru bir ticari amaçla 
(ör. lastik ihracı için onay almak amacıyla Goodyear üretim 
fabrikalarından birinin denetlenmesi) ilişkili olması kaydıyla 
ABD Dışındaki Kamu Görevlilerine seyahat masraflarının 
karşılanmasının uygun olduğu veya yasal açıdan gerekebileceği 
bazı durumlar olabilir. Bu tür tüm seyahatler, Bölge Başkanı 
veya belirlenen işletme veya fonksiyon yetkilisi ve  Baş Hukuk 
Müşaviri ya da Yardımcısı tarafından ABD Dışındaki Kamu 
Görevlilerinin Seyahat Teklifi Denetim Listesi formu doldurulup 
Küresel Sözleşme Çözümü (“GCS”) üzerinden elektronik olarak 
yönlendirilmek suretiyle önceden onaylanmalıdır. Ayrıca, 
masrafları karşılanan seyahat Rüşvetle Mücadele Politikası’ndaki 
ABD Dışındaki Kamu Görevlilerine Hediye, Seyahat, Yemek 
Ve Ağırlama Teklifleri” başlığı altında belirtilen tüm kriterleri 
karşılamalıdır.

Yemek ve Ağırlama
Goodyear’ın Rüşvetle Mücadele Politikası’nda yer alan “ABD 
Dışındaki Kamu Görevlilerine Hediye, Seyahat, Yemek Ve 
Ağırlama Teklifleri” başlığında belirtilen tüm kriterleri karşılaması 
ve herhangi bir yolsuzluk amacıyla veya iltimas beklentisiyle 
değil iyi niyetle yapılması şartıyla ABD Dışındaki Kamu 
Görevlilerine yemek veya ağırlama teklifinde bulunulmasının 
uygun olduğu durumlar olabilir.

ABD’DEKİ KAMU GÖRE VLİLERİNE HEDİYE, SE YAHAT, 
YEMEK VE AĞIRLAMA TEKLİFLERİ 
ABD’deki Kamu Görevlilerine Hediye Verilmesi
ABD’deki federal, eyalet ve yerel düzeydeki çalışanlar hediye, 
yemek ve ağırlama veya diğer çıkarları kabul etmelerini 
sınırlayan özel yasa ve yönetmeliklere tabidir. Çalışanlar, hediye 
ve bağışlara ilişkin tüm federal, eyalet ve yerel düzeydeki yasalar 
ve yönetmelikleri bilmeli ve bunlara uymalıdırlar. ABD devlet 
çalışanlarına herhangi bir yemek, seyahat, konaklama veya 
ağırlama teklifi Hukuk Departmanı tarafından önceden yazılı 
olarak onaylanmalıdır. 

Senato ve Meclis Hediye ve Seyahat Kuralları
ABD Senato ve Temsilciler Meclisi Üyeleri ve personeline hediye 
verilmesi ve seyahat masraflarının karşılanmasına ilişkin yasak 
ve sınırlamalarla ilgili ABD Senato Tüzüğü ve ABD Temsilciler 
Meclisi Kuralları’nın da içinde bulunduğu ilgili tüm yasa ve 
yönetmeliklere kesin surette uyulması Goodyear’ın politikasıdır. 
Federal lobicileri istihdam eden bir kurum olarak Goodyear’ın, 
hediyenin hediye yasağı istisnalarından birine tam olarak uyduğu 
durumlar dışında, Kongre Üyeleri’ne veya kongre çalışanlarına 
herhangi bir değerde herhangi bir hediye vermesi yasaktır. 
Kurallar uyarınca “hediye” teberru, iltimas, indirim, ağırlama, konuk 
etme, kredi, borcun ödenmesi için ek süre verme veya parasal 
değeri olan başka herhangi bir öge anlamına gelir ve ister aynî 
olarak ister bilet satın alınarak ister peşin ödenerek ister tazmin 
edilerek verilsin, hizmet, eğitim, ulaştırma, konaklama ve yemek 
hediyeleri de hediye kapsamına girer. 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin.

•  Rüşvetle Mücadele Politikası

•   Uluslararası Rüşvetin Önlenmesine Uyumluluk Eylem Kılavuzu

•  Rüşvetle Mücadele Politikası Kapsamındaki Üçüncü Taraf Listesi

•  Senato ve Meclis Hediye ve Seyahat Kuralları

•   Devralmalar ve Ortak Girişimlere Yönelik Goodyear Rüşvetle 

Mücadele Değerlendirme Çalışması Prosedürü

•   ABD Dışındaki Kamu Görevlilerinin Seyahat Teklifi  

Denetim Listesi
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HATIR ÖDEMESİ YASAKTIR
Goodyear, ödemelerin sadece hak eden kuruma ve hak edildiği 
yargı çevresinde yapılmasını şart koşar. Örneğin, Goodyear’ın 
iş yaptığı kuruluştan farklı bir şahsa (kuruluşun sahibi 
dahi olsa) veya kuruluşun faaliyet gösterdiği, kurulduğu 
veya malların yahut hizmetlerin sağlandığı ülkeden 
farklı bir ülkedeki bir banka hesabına kesinlikle ödeme 
yapmayın. Goodyear politikası, değiştirilmiş makbuz verilmesi 
veya Goodyear’ın kayıtlarında yansıtılmayan nakit ödemeler 
gibi diğer “iltimasları” da yasaklar.

Bazı kuruluşlar, faktoring veya hakların yasal devri gibi meşru 
ticari nedenlerle Goodyear’ın ödemeyi bir başka ülkede 
bulunan bir iştirake veya üçüncü tarafa yapılmasını talep 
edebilir. Bu tür ödeme taleplerini kabul etmeden önce bu tür 
talepler veya diğer olağan dışı özel ya da istisnai muamele 
taleplerini çalıştığınız işletme veya fonksiyondan sorumlu 
Goodyear avukatı ile değerlendirin. Bu değerlendirmenin 
belgeleri, Goodyear’ın iş kayıtlarını saklama gereklilikleri 
doğrultusunda tutulmalıdır.

NOT:

Hatır ödemeleri yolsuzluk, rüşvet, kara para 

aklama veya diğer şüpheli davranışların bir 

göstergesi olabilir. Yolunda gitmeyen bir şeyler 

olduğu konusunda sizi uyarabilecek birçok 

başka yolsuzluk göstergesi de vardır. Bunlara 

bazen “uyarı işaretleri” denir. Uyarı işaretlerinin 

sık görülebilen örnekleri şunlardır:

•   Şirketin yolsuzluk, etik dışı veya sorgulanabilir 

davranış kültürü veya geçmişi olması

•   Aşırı ücret, komisyon, indirim veya prim 

alınması/önerilmesi

•   Sadece açıkça tanımlanmayan hizmetleri 

içeren danışmanlık sözleşmesi

•   Üçüncü tarafın görevlendirilen iş kolundan 

farklı bir kolda faaliyet göstermesi

•   Üçüncü tarafın bir kamu görevlisiyle bağlantılı 

olması veya kamu görevlisi tarafından 

önerilmesi

•   Üçüncü tarafın sadece offshore bir yargı 

çevresinde kurulmuş bir paravan şirket olması

•   Üçüncü tarafın FCPA, diğer ilgili yasalar veya 

Goodyear politikasına uyacağını vadetmeyi 

veya yazılı olarak tasdiklemeyi reddetmesi

Uyarı işaretlerine ilişkin daha fazla bilgi için 

lütfen çalıştığınız işletme veya fonksiyondaki 

yetkili Goodyear avukatı veya Mevzuata Uyum 

ve Etik Departmanı ile irtibata geçin.

KARA PARA AKLAMA İLE MÜCADELE
Goodyear, tüm dünyadaki kara para aklama, yolsuzlukla 
mücadele ve terörist faaliyetlerin finansmanının önlenmesine 
ilişkin yasalara ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder ve 
Şirket, ilgili bildirim şartlarına uymak için gerekli prosedürleri 
uygulamıştır. Bunu desteklemek için Goodyear sadece meşru 
iş faaliyetlerinde bulunan ve fonlarını meşru kaynaklardan 
sağlayan müşterilerle iş yapar.

Bu yasalara uyulmaması Şirket’in medeni ve cezai yaptırımlara 
maruz kalmasına ve Şirket’in itibarının zedelenmesine neden 
olabilir.

Kara para aklama çalışanlar, üçüncü taraflar, suçlular, teröristler 
veya diğerlerinin hileli ve kanunsuz faaliyetlerinden elde 
edilen para veya banka havalesi, keşide çeki veya seyahat 
çeki gibi mali enstrümanların paraya veya fonların meşru gibi 
görünmesini sağlayacak ve orijinal kaynağının bulunmasını 
engelleyecek şekilde paraya veya yatırıma çevrilmesidir.

Kara para aklamaya ilişkin şu faaliyetlere karşı  
tetikte olun: 

•   Birden fazla banka havalesi, seyahat çeki veya yüklü 
miktarda nakit,

•   Eksiksiz bilgi vermek istemeyen, yanlış veya şüpheli bilgi 
veren, Britanya Virjin Adaları, Vanuatu, Guernsey veya 
Seyşeller gibi kıyı ötesindeki yargı çevrelerinde kurulmuş 
ve/veya bildirme veya kayıt tutma gereklilikleri konusunda 
kaygılı olan bir müşteri veya diğer üçüncü taraf

•   Olağan dışı ölçüde avantajlı ödeme şartları veya işlemle 
ilgisi olmayan dış ülkelere veya bu tür ülkelerden olağan 
dışı fon transferleri (bkz. Hatır Ödemeleri, sf. 27) veya

•   İşlemlerin kayıt edilmesi gereken sınırın altında birden fazla 
işlem yapılması gibi bazı Şirket gerekliliklerini engelleyecek 
şekilde yapılandırılması veya hatır ödemesi (bkz. Hatır 

Ödemeleri, sf. 27).

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için ilgili yerel 
politikalarınıza ve prosedürlerinize başvurun veya çalıştığınız 
işletme veya fonksiyondaki yetkili Goodyear avukatı ile irtibata 
geçin.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin. 

•  Kara Para Aklama ile Mücadele

•   Goodyear ABD İhracat ve Dış Ticari İşlem Denetimleri  

Web Sitesi
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S&C

S: Kayınbiraderim peyzaj düzenlemesi yapıyor ve benim 

çalıştığım fabrikanın peyzaj ihalesine katılmak istiyor. Ne 

yapmalıyım?

C: Fabrikadaki pozisyonunuza bağlı olarak (örneğin 
fabrika müdürü veya mali işler müdürüyseniz, satın alma 
departmanında çalışıyorsanız veya peyzaj mimarlarını 
denetliyorsanız) bir çıkar çatışması söz konusu olabilir.

Olası bir çıkar çatışmasının farkına varır varmaz 
çalıştığınız işletme veya fonksiyonda yetkili avukat ile 
irtibata geçmelisiniz. Avukat bir çıkar çatışması olup 
olmadığına karar vermenize yardımcı olur ve durumu 
belgeler. Ayrıca şunları da yapmalısınız:

•   Durumdan haberdar olması için müdürünüze bu 
bilgileri sunmak,

•   Satın alma departmanı personelinin ihale 
sonuçlanmadan durumdan haberdar olduğundan 
emin olmak ve

•   Hangi peyzaj mimarının seçileceği ve 
kayınbiraderinizin ihaleyi kazanması halinde peyzaj 
mimarı ile çalışmaya devam edilmesi veya işe 
alınmasına ilişkin herhangi bir kararda hiçbir etkinizin 
olmadığından emin olmak.

Hem gerçek bir çıkar çatışmasından hem de çıkar 
çatışması izleniminin uyandırılmasından kaçınılması 
önemlidir.

Goodyear ile olası bir çıkar çatışması olduğunu anlar anlamaz 
(tercihen çıkar çatışması oluşmadan önce) durumla ilgili 
bilgileri Baş Hukuk Müşaviri’ne veya çalıştığınız işletme veya 
fonksiyondaki yetkili Goodyear avukatına bildirmeniz gerekir. 
Goodyear her durumun farklı olabileceğinin farkındadır ve 
Şirket her olayı tüm yönleriyle ve tarafsız olarak inceler. İhlaller 
işten çıkarma ve yan hakların düşürülmesine varan ve bunlar 
dahil olmak üzere uygun görülecek disiplin cezasına tabi 
olacaktır. 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin.

•  Çıkar Çatışması Politikası

•  Yönetim Kurulu ve İcra Yetkilileri Çıkar Çatışması Politikası

•  Küresel İş Yeri Birlik Politikası

•  İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası

GOODYEAR VE ÇALIŞANLAR ARASINDA 
ÇIKAR ÇATIŞMASI
Goodyear, çalışanlarının bütün eylemleri ve kararlarını tarafsız 
ve Şirket’in çıkarlarına en uygun şekilde gerçekleştirmelerini 
bekler. Çalışanlar sadece Goodyear’ın çıkarına en uygun şekilde 
hareket etmelerine engel olan veya olduğu izlenimi uyandıran 
uygunsuz hiçbir kişisel veya şirket dışı ticari çıkarın etkisi altında 
olmamalıdırlar. Çalışanlar Goodyear faaliyetleri ile ilgili herhangi 
bir dış ticari faaliyette doğrudan veya dolaylı çıkar sahibi veya 
bağlantılı olacakları durumlara girmemelidirler. Aynı şekilde, 
herhangi bir Goodyear işletmesi ile rekabete girmemeli, meşru 
olarak Şirket’e ait ticari bir fırsatı sahiplenmemeli ve kuruma ait 
mülk ve bilgileri veya pozisyonunu kişisel kazanç elde etmek 
için kullanmamalıdırlar.

Aşağıdakiler çıkar çatışmasına örnektir: 
•   Goodyear’ın rakibi, müşterisi, tedarikçisi, temsilcisi, 

yüklenicisi veya alt yüklenicisi veya Şirket ile başka bir 
şekilde iş yapan bir işletmede doğrudan veya aile veya 
başkaları üzerinden dolaylı olarak hisse veya somut çıkar 
sahibi olmak; bu tür bir işletmede herhangi bir sıfatla 
yönetici, çalışan, danışman veya distribütör olarak görev 
yapmak veya bu tür bir işletmeden itibari değerden daha 
yüksek değerde herhangi bir ödeme, hizmet, kredi veya 
başka bir şey kabul etmek,

•   Goodyear’ın işlerini başkalarına yönlendirmek; 
Goodyear’daki pozisyonunuzu Goodyear’ın başkalarıyla 
rekabet gücünü engellemek için kullanmak; Şirket 
işleminden uygunsuz bir komisyon, hediye, gayriresmî 
komisyon, rüşvet veya ödeme almak yahut başka bir 
şekilde kâr elde etmek veya

•   Goodyear’a teklif edilen veya Goodyear tarafından 
geliştirilen ticari bir fırsat veya işlemden kişisel kazanç 
sağlamak amacıyla içeriden bilgi sızdırmak veya satmak 
veya bu bilgiden yararlanarak işlem yapmak veya

•   Goodyear’ın rakibi, müşterisi, tedarikçisi, yüklenicisi, 
temsilcisi, müşterisi veya Goodyear ile iş ilişkisi bulunan 
veya rekabet eden bir işletmenin yönetim kurulunda yer 
almak (bir yardım kuruluşu veya kar amacı gütmeyen 
kuruluş dahil diğer kuruluşların yönetim kurulunda yer 
almak da çıkar çatışması teşkil edebilir; böyle bir durumda 
ilgili yönetici ile görüşülmelidir.)
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S&C

S: Bir tedarikçinin diğer katılımcıların bütün masraflarını 

ödemesi halinde uçak biletlerimi, otel veya konferansa kayıt 

masraflarımı karşılamasına izin verilir mi? Konferansta 

sunum yaptığım için tedarikçinin tüm masraflarımı 

karşılamayı teklif etmesi halinde ne yapmalıyım?

C: Tedarikçi diğer katılımcıların da masraflarını karşılasa 
bile tedarikçinin uçak biletleri, otel ve konferansa katılım 
ücretlerinizi karşılaması uygun değildir. Konferansta 
sunum veya konuşma yapacaksanız tedarikçi konferansa 
katılım ücretlerinizi karşılayabilir. Ancak uçak ücreti, araba 
kiralama ve otel ücretleri gibi seyahat masraflarınızı 
Goodyear’ın ödemesi gerekir. Sunum yaptığınız 
konferansın sponsorluğunu veya ev sahipliğini Amerikan 
Barolar Birliği, Amerikan Pazarlama Birliği gibi bağımsız 
bir (müşteri veya tedarikçi olmayan) kurumun veya bir 
eğitim ve araştırma kurumunun yaptığı durumlarda 
istisnalar söz konusu olabilir. Otel masrafları bu 
kurumlar tarafından karşılanabilir. Diğer gereklilikler 
geçerli olabileceği için bir konferansta sunum yapmayı 
kabul etmeden önce lütfen çalıştığınız işletme veya 
fonksiyondaki sorumlu avukata danışın.

HEDİYELER
Çalışanlar tedarikçiler, müşteriler veya Goodyear’ın iş yaptığı 
veya yapabileceği diğer kişilere verecekleri/kişilerden 
alacakları hediyenin aşağıdaki kriterlerin tamamını karşılaması 
koşuluyla hediye verebilir veya onlardan hediye alabilir: 

•  Hediyenin değeri 100 ABD $’nın altında olmalıdır. 

    250 ABD $’nı aşmayacak daha büyük hediyeler çalışanın 
birinci ve ikinci dereceden bağlı olduğu yöneticisi 
tarafından onaylanabilir. 

    250 ABD $’nı aşan hediyeler için Başkan veya bölgede 
belirlenen yetkili ve Bölge’nin Baş Hukuk Müşavir 
Yardımcısı’ndan onay alınması gereklidir.

•   Hediye nakit veya PayPal, Zelle veya WeChat Pay vb. siteler 
aracılığıyla elektronik ödemeler, hediye kuponları veya 
hediye kartları gibi nakit muadili biçiminde olmamalıdır 
(nakit veya nakit muadili biçimindeki hediyeler kesinlikle 
yasaktır).

•   Hediye, adetlere uygun olmalı ve alıcıda veya tarafsız 
bir gözlemcide abartılı, yakışıksız veya uygunsuz izlenim 
uyandırmamalıdır.

•   Hediye alan veya veren kişide zorunluluk hissi 
uyandırmamalıdır. 

•   Hediye, alan ve veren kişi arasında özel veya iltimaslı bir 
muamele yaratmamalıdır. 

•   Hediye, yerel Goodyear yönetimi tarafından konan özel 
ilave sınırlamalara uymalıdır.

•   Verilen hediyeler uygun bir gider raporu ile kayıt altına 
alınmalı ve Goodyear tarafından geri ödenebilir olmalıdır ve

•   Hediye, alıcı veya vericinin şirket politikalarını başka 
şekillerde ihlal etmemelidir.

NOT:

Lütfen sayfa 23’teki ABD Dışındaki Görevlilere 

Hediye, Seyahat, Yemek ve Ağırlama Teklifleri 

ve sayfa 25’teki ABD’deki Kamu Görevlilerine 

Hediye, Seyahat, Yemek ve Ağırlama 

Teklifleri’nin ilgili bölümlere başvurun.

S&C

S: Ticari satış temsilcisiyim ve emeklilik fonumu üçüncü bir 

taraf yönetiyor. Fonun, önemli müşterilerimden biri olan ve 

borsada işlem gören bir OEM de dahil olmak üzere birçok 

şirkette hisse senedi var. Çıkar Çatışması Politikası’na göre 

bu yasak mıdır?

C: Daha fazla etken olmadığı sürece sadece bu durum 
Goodyear’ın Çıkar Çatışması Politikası’na göre bir çatışma 
yaratmaz. OEM’in hisse değerini etkileyecek bir içeriden 
bilgi edinmeniz halinde hisse senedinde işlem yapmanız 
yasaktır; daha fazla bilgi için Goodyear’ın İçeriden 
Öğrenenlerin Ticareti Politikası’nı incelemelisiniz. 

Ayrıca önemli bir müşterinizin satış temsilcisi olarak o 
Goodyear müşterisinin hisse senetlerinde de aktif olarak 
işlem yapamazsınız. 

Benzer şekilde bir satınalma çalışanı iş yaptıkları 
tedarikçilerin hisse senetlerinde işlem yapamaz.

HEDİYE/AĞIRLAMA TEKLİF EDİLMESİ VE 
KABUL EDİLMESİ
Mütevazı hediyeler ve ağırlama teklifleri iş ortakları arasında 
iyi niyetin gösterilmesi ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi için sık 
sık kullanılır. Zaman zaman yemek, küçük şirket hatıraları 
verilmesi veya kabul edilmesi ve spor ve kültürel etkinliklere 
katılma bazı durumlarda uygun olabilir. Bir hediyenin, yemeğin 
veya ağırlamanın uygun olup olmadığını belirlemek için 
Hediye Teklif ve Kabul Politikası’nı incelemeli ve sağduyunuzla 
hareket etmeli ve bir hediyenin, olayın veya masrafın uygun 
olup olmadığına dair şüpheniz olduğunda yöneticiniz yahut 
çalıştığınız işletme veya fonksiyondaki sorumlu avukat ile 
görüşmelisiniz.

NOT:

Hediye ve ağırlamaların (alınan, teklif  

edilen veya kabul edilen) gerekli olduğu 

durumlarda Hediye/Ağırlama Bildirim formu  

ile bildirilmesi gerekir.
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NOT:

Kamu Görevlilerine hediye ve ağırlama teklifleri 

Goodyear’ın Rüşvetle Mücadele Politikası’nın 

ilgili bölümlerine de uygun olmalıdır.

Genel itibarıyla kabul edilebilir hediyeler arasında aşağıdakiler 
sayılabilir:

•   Üzerinde şirket adının veya logosunun basılı olduğu kalem, 
kupa veya tekstil ürünü gibi standart promosyon, reklam 
veya tanıtım ürünleri,

•  Meyve sepetleri ve diğer yiyecekler ve

•  Çiçek ve bitkiler.

Çalışanlar müşteri veya tedarikçilerden hediye istememeli ve 
herhangi bir Şirket politikasına uygun olmayan hediyeleri geri 
çevirmeli veya iade etmelidirler. Hediyenin geri çevrilmesi 
veya iade edilmesi önemli bir iş ilişkisine zarar verecekse 
uygun adımların atılması ve nihai elden çıkarma için hediye 
derhâl bölge veya iş fonksiyonuna veya Baş Hukuk Müşaviri 
Yardımcısı’na teslim edilmelidir.

AĞIRLAMA
Ağırlama ve yemek teklifinin aşağıdaki kriterlerin tamamını 
karşılaması koşuluyla zaman zaman çalışanlar tedarikçilere, 
müşterilere veya iş yaptığımız veya yapabileceğimiz diğer 
kişilere ağırlama ve yemek teklifinde bulunabilir veya onların 
ağırlama veya yemek tekliflerini kabul edebilirler:

•   Ağırlama teklifi adetlere uygun olmalı ve kabul eden 
tarafta veya tarafsız bir gözlemcide abartılı, yakışıksız veya 
uygunsuz izlenim uyandırmamalıdır. 

•   Ağırlama teklifi, teklif eden veya kabul eden kişide 
zorunluluk hissi uyandırmamalıdır. 

•   Ağırlama teklifi, teklif eden ve kabul eden kişi arasında özel 
veya iltimaslı bir muamele yaratmamalıdır. 

•   Yemek veya ağırlama teklifinde bulunan veya kabul eden 
müşteri veya tedarikçi etkinliğe katılmalıdır.

•   Etkinlik iş görüşmelerine uygun bir mekanda yapılmalıdır. 

•   Ağırlama teklifi yerel Goodyear yönetimi tarafından konan 
özel ilave sınırlamalara uymalıdır.

•   Şirket tarafından gerçekleştirilen ağırlama teklifleri uygun 
bir gider raporunda kaydedilmeli ve Goodyear tarafından 
geri ödenebilir olmalıdır ve

•   Ağırlama teklifi, teklifte bulunan veya teklifi kabul eden 
tarafın şirket politikalarını ihlal etmemelidir.

NOT:

Ağırlama teklifinde bulunacak veya kabul 

edecek bir pozisyondaysanız aşağıdaki ilkeleri 

göz önünde bulundurun:

•   Siz ve ağırlamayı sağlayan (veya kabul 

eden) bizzat katılmalıdır.

•   Ağırlamanın değeri makul düzeyde olmalıdır. 

•   Ağırlama işe uygun bir mekânda 

gerçekleştirilmelidir ve

•   Ağırlama onur kırıcı, cinsel içerikli veya 

karşılıklı saygı taahhüdümüze aykırı 

olmamalıdır.
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TEDARİKÇİLER, MÜŞTERİLER VE 
DİĞERLERİNE REFERANS OLUNMASI
Goodyear genellikle kullanabileceği ürün ve hizmetlere veya 
şahıs ve şirketlere referans olmaz. 

(i) Kurumsal adlarımız, marka veya logolarımızı başka bir şirketin 
reklam veya tanıtımlarında kullanmak, (ii) bir etkinlik, ürün veya 
hizmeti tavsiye etmek veya bunu teklif etmek (iii) Goodyear’ın 
tavsiye veya referansını şart koşan bir sözleşme imzalamak için 
Fikrî Mülkiyet Hukuku Departmanı, Küresel İletişim Departmanı, 
Başkan Yardımcısı ve Satınalma Sorumlusu’nun onayı gerekir. 

Benzer şekilde Fikrî Mülkiyet Hukuku Departmanı, Küresel 
İletişim Departmanı, Başkan Yardımcısı ve Satınalma 
Sorumlusu’nun önceden onayını almadan bir etkinliği veya 
bir tedarikçi veya müşterinin ürünü veya hizmetini kişisel 
olarak desteklerken unvanınızı veya Goodyear ile bağlantınızı 
kullanamazsınız. 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin.

•   Tedarikçiler, Müşteriler ve Diğerlerine Referans Olma Politikası

•  Sosyal Medya/İnternet Kuralları

S&C

S: Bir tedarikçi beni ve sektörde lider diğer firma temsilcilerini 

bir golf turnuvasına davet etti. Katılabilir miyim?

C: Tedarikçilerin uygun ağırlama tekliflerini sadece 
nadiren kabul etmeniz ve tedarikçinin de etkinliğe 
katılması gerekir. Tedarikçi etkinlikle ilişkili seyahat 
veya konaklama masraflarını ödeyemez. Turnuva 
sırasında verilen herhangi bir ürünün hediye politikası 
sınırlandırmalarına uygun olduğundan emin olun. 
Tedarikçi ile sözleşme müzakereleri devam ediyorsa 
katılmanızın uygun olup olmadığını yöneticinizle 
görüşmelisiniz. Rakipler de katılacaksa veya 
sorularınız varsa herhangi bir daveti kabul etmeden 
Mevzuata Uyum ve Etik ofisi veya çalıştığınız işletme 
veya fonksiyondaki sorumlu Goodyear avukatına 
danışmalısınız.

Kabul edilebilir ağırlama teklifleri arasında aşağıdakiler 
sayılabilir:

•   İş toplantısından önce, iş toplantısı sırasında veya iş 
toplantısından sonra sunulan içecekler,

•   İş toplantısından önce, iş toplantısı sırasında veya iş 
toplantısından sonra veya başka herhangi bir şekilde işle 
ilgili yemekler ve

•   Sık olmamak kaydıyla spor etkinlikleri veya kültürel 
etkinlikler gibi işle ilgili etkinlik davetleri.

Bu politika, Goodyear bayilerine/distribütörlerine yönelik 
teşvik gezileri veya ödül programlarını kapsayacak şekilde 
hazırlanmamıştır. Bu geziler veya programlar teklif edilmeden 
önce çalıştığınız işletme veya fonksiyondaki sorumlu Goodyear 
avukatı tarafından incelenmelidir. 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin.

•  Hediye Teklif ve Kabul Politikası

•  Hediye/Ağırlama Takip formu

•  Rüşvetle Mücadele Politikası

•   Uluslararası Rüşvetin Önlenmesine Uyumluluk Eylem Kılavuzu

•  Çıkar Çatışması Politikası
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ŞİRKET KAYNAKLARININ KULLANIMI 
Goodyear size Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi için çeşitli 
varlıklar ve uygulamalar (ör. dizüstü bilgisayarlar, mobil cihazlar, 
ofis malzemeleri, araçlar, telefonlar, fotokopi makineleri, kredi 
kartları, otomobiller vs.) verebilir. İşinizi yapmanız için size 
verilen varlıkların dikkatli, etkili ve uygun şekilde kullanımından 
siz sorumlusunuz ve bu varlıkları istismar, hasar, hırsızlık veya 
diğer kayıplara karşı korumalısınız. 

Goodyear varlıkları veya uygulamalarını, kullanım şu şartlara 
uygunsa sınırlı şekilde kişisel amaçla kullanabilirsiniz: 

•  Sadece geçici olması,

•  İtibari ve olağan maliyetten fazlasına neden olmaması,

•   İlgili tüm yasalar, Kılavuz ve diğer Şirket politikalarıyla 
uyumlu olması, 

Goodyear kaynaklarını şirket dışında herhangi bir işin 
yürütülmesi için kullanamazsınız. 

Goodyear, çalışanların Bilgi Teknolojisi (“BT”) kaynaklarının 
kullanımı konusunda katı güvenlik politikalarını benimsemiştir. 
Politika şartlarına uyulmaması Şirket sistemlerinin faaliyetleri 
etkileyebilecek şekilde olumsuz etkenlere karşı savunmasız 
hale gelmesine neden olabilir. Goodyear Şirket bilgisayarları, 
mobil cihazlar ve e-posta sistemlerinin kullanılarak herhangi 
bir yasa dışı veya uygunsuz materyal (ör. pornografik, ayrımcı, 
taciz veya istismar niteliğinde iletiler) alınması, oluşturulması 
veya iletilmesini yasaklar. BT kaynaklarının uygun kullanımına 
ilişkin sorularınız olursa çalıştığınız işletme veya fonksiyondaki 
yetkili Goodyear avukatı, Akron’da bulunan Fikrî Mülkiyet 
Hukuku Departmanı, bağlı olduğunuz departmanın BT ekibi 
veya Akron’daki Goodyear Küresel BT Güvenliği Departmanı 
(“itsupport_email@goodyear.com” adresine e-posta gönderin) 
ile irtibata geçin.  
 
Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin.

•  BT Kaynakları Politikasının Kabul Edilebilir Kullanımı

•  Sosyal Medya/İnternet Kuralları

•  Çıkar Çatışması Politikası

S&C

S: Şirket dışı bir spor ligini yönetiyorum ve lig web sitesini iş 

bilgisayarımdan güncellemek istiyorum. Ayrıca bir program 

oluşturup çıktı almam da gerekecek. Bu bir sorun yaratır mı?

C: Goodyear, çalışanların iş ekipmanlarını (ör. fotokopi 
makinesi, telefon, bilgisayar veya mobil cihaz, e-posta, 
internet vb.) zaman zaman kişisel amaçları için 
kullanması gerekeceğinin farkındadır. 

Goodyear politikası, varlıkların uygun kullanımı 
konusunda şöyle der:

•   Varlıkların kişisel kullanımına sınırlı olmak kaydıyla 
izin verilir; yani telefon, fotokopi makinesi, bilgisayar 
ve çevresel ekipmanların zaman zaman kişisel 
amaçla kullanılmasına izin verilir ve

•   Hangi amaçla olursa olsun varlıklar sadece yasal ve 
etik faaliyetler ve Şirket politikalarına uygun olarak 
kullanılabilir.

Kaynaklar Şirket dışında herhangi bir ticari amaç için, 
Goodyear ile rekabet yaratacak şekilde veya Kılavuz 
yahut herhangi bir politikayı ihlal edecek bir faaliyette 
bulunmak amacıyla kullanılamaz.
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YASAKLANMIŞ UYGULAMALAR VE CEZ ALARI
Kılavuz’un bu bölümünde kilit rekabet yasalarına ilişkin bir 
“kontrol listesi” sunulmaktadır. Bu yasalarla ilgili bir durumla 
karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız derhal işletmenizdeki 
sorumlu Goodyear avukatından yardım istemelisiniz. 

ABD ve diğer yargı çevreleri resmi olsun veya olmasın ticareti 
kısıtlayan anlaşma, akit, tekel ve gizli ittifakları yasaklar. Bu 
genel kısıtlama, rakipler arasındaki davranış kurallarını ve 
ilişkileri de düzenler. İşletmelerimizin sayısı, karmaşık yapısı ve 
entegrasyonu itibarıyla çalışanlarımızın rakiplerimizin gerçekte 
kim olduğunu anlamaları son derece önemlidir. Goodyear’ın 
rakipleri sadece diğer lastik ve kimyasal üreticileri değildir. 
Rakiplerimizin birçoğu belirlidir ancak bir müşteri, 
distribütör veya tedarikçinin de rakibimiz olabileceğini 
aklınızdan çıkarmayın. Örneğin lastik üretim 
fabrikamızın müşterisi, dağıtım veya perakendecilik 
işlerimizin rakibi olabilir. Dolayısıyla tüm müşteriler, 
tedarikçiler ve rakiplerle ilişkilerinizde bu yasa ve 
yönetmeliklere uymaya dikkat etmeniz gerekmektedir. 
Aynı yasaklar diğer ülkelerdeki ve yargı çevrelerindeki 
(ör. Avrupa Birliği, Avustralya, Çin, Japonya, Hindistan 
ve Brezilya) hemen hemen bütün rekabet yasalarının da 
temelini oluşturur.

Aşağıdaki uygulamalar ABD ve diğer ülkelerin ve yargı 
çevrelerinin yasaları uyarınca yasa dışı kabul edilir, dolayısıyla 
da Goodyear’a göre yasaktır:
•   Fiyatların sabitlenmesi, ihaleye fesat karıştırılması veya 

rakiplerle fiyat konusunda iletişime geçilmesi veya resmi 
olsun veya olmasın fiyatı değiştirmeye veya etkilemeye 
teşebbüs etmek amacıyla yapılan anlaşmalar, akitler veya gizli 
ittifaklar. 

   Bu yasak fiyat faktörleri ve formüller, kredi şartları, 
indirimler, iadeler, reklam, garanti, kâr marjı veya 
masraflar gibi fiyatın bütün unsurları ve diğer satış şart ve 
koşulları için de geçerlidir. 

   Herhangi bir rakip fiyat listesinin veya satış fiyatları, 
şartları ve koşullarına ilişkin diğer bilgilerin takas 
edilmesi, alınması veya verilmesi, Kılavuz ve 
diğer Goodyear politikalarında belirtildiği üzere 
Goodyear politikaları gereği yasaktır.

•   Goodyear perakende satış noktalarının işletildiği piyasalardaki 
satıcı ve bayiler de dahil olmak üzere rakiplerle müşterileri, 
tedarikçileri, bölgeleri veya ürünleri bölmeye veya paylaşmaya 
yönelik anlaşmalar, akitler veya gizli ittifaklar; 

•   Üretim veya çıktıyı kısıtlamaya veya sınırlandırmaya yönelik 
anlaşma yapmak veya gizli ittifak kurmak ve

•   Bir müşterinin boykot edilmesi veya müşteriye satış 
yapılmaması, bir tedarikçinin boykot edilmesi veya 
tedarikçiden alım yapılmaması veya rakiplerle birlikte bir 
başka rakibe karşı “örgütlenmeye” yönelik anlaşma yapmak 
veya gizli ittifak kurmak.

RAKİPLERLE GÖRÜŞMELERİMİZE İLİŞKİN 
SINIRLAMALAR
Zaman zaman rakiplerle temasa geçebilirsiniz ve sadece 
bu temas bile rekabet yasası açısından sorun yaratabilir. 
Bu nedenle, rakiplerle mümkün olduğunca iletişime 
geçmemeli ve hiçbir rakiple rekabet açısından önem 
taşıyan bilgileri görüşmemelisiniz. 

EK KÜRESEL İŞ UYGULAMALARI 

REKABET VE ANTİTRÖST YASALARI
GİRİŞ
Goodyear dünya genelinde antitröst ve rekabet yasalarına 
uymayı taahhüt der. “Antitröst yasası” ve/veya “rekabet yasası” 
ticari faaliyetleri düzenleyen özel hukuk ve ceza hukuku 
yasalarıdır. Bu yasalar canlı, serbest ve açık piyasa rekabetini 
teşvik eder. Satış fiyatları, hüküm ve şartlarına ilişkin rutin 
ticari kararlar, tedarikçi veya müşterilerle ilişkiler, varlık veya 
işletmelerin alımı ve satımı ve daha birçok konu antitröst veya 
rekabet yasaları uyarınca büyük bir hassasiyet teşkil eder. 

Bu yasalar tüm dünyada aktif bir şekilde uygulanır. Bu yasaların 
ihlal edilmesi, şirketler ve şahısların büyük para cezalarına 
ve şahısların hapis cezasına çarptırılması dahil diğer cezai 
yaptırımları gibi ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu yasaların ihlal 
edilmesi kişinin kariyerini mahvetmekle kalmaz, Goodyear’ı 
da ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, sorumluluklarınızın 
ve fonksiyonunuzun tabi olduğu bu yasaları öğrenmeniz çok 
büyük bir önem taşımaktadır.

S&C

S: Bir meslek odası toplantısı yemeğinde, bazı rakip 

firmaların satış temsilcileri bölgelerinden ve çeşitli türdeki 

müşterilerinden bahsetmeye başladı. Biri şirketlerimizin her 

birinin bölgelerdeki farklı bir müşteri kategorisine hizmet 

verebileceği önerisinde bulundu. Bu durumda ne  

yapmam lazım?

C: Konuşmacılar müşterileri rakipler arasında 
paylaştırmaktan bahsettiği ve bu da rekabet yasalarını 
ihlal ettiği için böyle bir konuşmanın yapılması yasaktır. 
Bu durumda böyle bir eyleme katılmayacağınızı açıkça 
belirtmelisiniz. Herkesten özür dileyerek masadan ayrılın. 
Durumu derhal Goodyear Baş Hukuk Müşaviri, Baş 
Hukuk MüşaviriYardımcısı veya çalıştığınız işletme veya 
fonksiyondaki yetkili Goodyear avukatına bildirmelisiniz. 
Bu veya benzeri bir durum bir toplantıda meydana 
gelirse toplantı tutanağında toplantıdan çıktığınızın kayıt 
altına alınmasını talep edin.
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MESLEK ODASI FAALİYETLERİNİN TEHLİKELERİ
Antitröst konusundaki sayısız hukuki süreç Meslek odası 
toplantılarının katılımcıları tarafından bu toplantılar ile  
bağlantılı sosyal faaliyetlerde veya resmî oturumlarda 
başlatılmıştır. Bu hassasiyetten ötürü, meslek odalarına 
katılırken daima dikkatli olunmalıdır.
 
Herhangi bir meslek odasının toplantısına katılacaksanız:

1)   Goodyear odanın bir üyesi olmalı veya çalıştığınız işletme 
veya fonksiyondaki sorumlu Goodyear avukatından özel 
olarak onay almalısınız.

2)   Rakipler de katılıyorsa sizinle birlikte bir Goodyear 
avukatının hazır bulunması veya Goodyear avukatının 
gündem taslağını incelemiş olması VE sizin rekabet 
yasasına uyum eğitimini tamamlamış olmanız 
gerekmektedir.

Rekabet açısından hassas bilgilerin görüşüldüğü bir 
meslek odası toplantısı veya başka bir toplantıya 
katılırsanız toplantıdan derhal ayrılmanız 
gerekmektedir. Toplantı tutanağında toplantıdan çıktığınızın 
kayıt altına alınmasını talep etmeli ve durumu derhal çalıştığınız 
işletme veya fonksiyondaki sorumlu Goodyear avukatına 
bildirmelisiniz.

REKABET YASALARI UYARINCA MÜŞTERİLER VE 
TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
Rekabet yasaları ve yönetmelikleri müşteriler ve tedarikçilerle 
günlük ticari ilişkilerinizi düzenler. Bazı tekel uygulamalarını 
yasaklayan ABD yasalarına ek olarak ABD’de yürürlükte olan 
diğer yasalar, müşteriler arasında rekabeti etkileyebilecek farklı 
fiyat uygulamalarını yasaklar.

NOT:

Yasalar ve uygulama politikaları ülkeden ülkeye 

farklılık gösterir ve değişebilir. Bugün kabul 

edilen bir durum gelecekte sorun yaratabilir. 

Örneğin, bir ülkenin düzenleyici kurumları 

yakın zamanda politikalarını değiştirmiş ve 

lastik üreticileri ve bayiler arasındaki uzun 

vadeli teşvik uygulamalarıyla ilgili sektör 

genelinde bir değerlendirme yürütmüştür. 

Değerlendirme sonucunda Goodyear 2 milyon 

$ ceza ödemiş ve soruşturmayla ilgili önemli 

masraflar doğmuştur. Ana fikir: Yasaları ve 

yönetmelikleri bilin ve programların düzenli 

olarak yasal değerlendirmeden geçtiğinden 

emin olun.
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Rekabet sorunları yaratan ve çalıştığınız işletme veya 
fonksiyondaki yetkili Goodyear avukatının incelemesi ve görüş 
bildirmesini gerektiren uygulamalar arasında aşağıdakiler 
sayılabilir: 

•   Minimum veya maksimum perakende satış fiyatları – 
müşteriyi ürünlerimizin reklamını yapmaya (basılı olarak 
veya çevrimiçi) veya ürünlerimizi belirli bir fiyat üzerinden 
satmaya veya ürünlerimizin reklamını yapmamaya veya 
belirli bir fiyatın altında veya üstünde satmamaya zorlamak 
veya zorlamaya çalışmak, 

•   Müşteriyi veya distribütörü belirli bir bölge veya piyasa  
ile sınırlandırmaya çalışmak veya bir müşterinin başka  
bir müşterinin bölgesine girmesine engel olmasına  
yardım etmek,

•   Müşteriler arasında fiyatlar, reklam veya diğer hizmetler 
üzerinden ayrımcılık yapmak (doğrudan veya dolaylı 
olarak),

•   Müşterinin bir ürünü alması için başka bir ürünü satın 
almasını şart koşmak,

•   Müşteriden, distribütörden veya tedarikçiden münhasırlık 
talep etmek ve 

•   Tedarikçiden tedarik sözleşmesinin ön koşulu olarak 
Goodyear’dan ürün veya hizmet satın almasını talep  
etmek veya

•   Ürünün distribütörlere ya da perakende satış noktalarına 
satılmasına veya pazarlanmasına yardımcı olacak geri 
ödeme, teşvik nitelikli hediyeler veya ödül kazandıracak 
puanlar veya diğer programları teklif etmek.

Rekabet yasaları uyarınca bu ilişkilerin hassas doğası gereği 
müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve dağıtım kanallarımıza 
ilişkin Goodyear politikaları, programları ve bu politikalarda 
yapılacak değişiklikler uygulanmadan önce işletmenizde çalışan 
Goodyear avukatı tarafından incelenmelidir.

BİRLEŞME, DE VRALMA VE ORTAK GİRİŞİMLERİN 
İNCELENMESİ
Rekabet yasaları birleşmeler, devralmalar, varlık ve işletmelerin 
tasfiye edilmesi veya elden çıkarılması ve ortak girişim ve 
stratejik ittifaklar gibi ticari birleşmeleri de düzenler. Görüşmeler 
veya müzakerelerin konusu bu işlemlerden herhangi 
birine kaymadan önce teklif edilen işlemin ilgili yasalar ve 
yönetmeliklerce uygun olup olmadığı, başvuru yapılmasının 
gerekip gerekmediği ve müzakere, ayrıntılı değerlendirme ve 
sözleşme süreci aşamalarında diğer adım ve önlemlerin gerekli 
olup olmadığına ilişkin çalıştığınız işletme veya fonksiyondaki 
yetkili Goodyear avukatından görüş almalısınız.

WRITE CLEARLY AND DO NOT EXAGGERATE
Rekabet soruşturmalarında veya davalarında Goodyear’ın 
diğer taraflara veya devlete e-postalar ve bilgisayarlar 
veya mobil cihazlar üzerinde elektronik ortamda 
saklanan diğer belge ve veriler de dahil olmak üzere 
herhangi bir Şirket evrakını sunması gerekebilir. Sadece 
abartma, vurgu, şaka veya okuyucudan tepki almaya yönelik 
ifadeler (“rakiplere egemen ol, rakipleri mahvet, ez veya 
yok et”) içeren muhtıralar, e-postalar, metinler, sohbetler 
veya diğer mobil cihaz mesajları gibi şirket içinde kullanılan 
belgeler Goodyear’a ve çalışanlarına zarar verebilir. Bu nedenle, 
yazdıklarınızın ve neticede yaptığınız eylemlerin bağlamdan 
bağımsız olarak ele alınsa dahi yanlış yorumlanmaması için 
e-postalar da dahil olmak üzere tüm mesajlarınızda dikkatli 
ve net ifadeler kullanmalısınız. Yazdığınız her şeyin net 
olduğundan ve yazdıklarınızın içinize sindiğinden emin olmak 
için rutin e-postaları ve diğer mesajları bile göndermeden önce 
tekrar okumaya dikkat edin. Daha fazla bilgi için bkz. sf. 48’deki 
Tedbirli İletişim.

Refer to the following policies for more information:

•   AB Yönergeleri: Pazar Bilgilerini Toplama ve Kullanma & 

Fiyatlandırma Politikası 

•  Rekabetçi İstihbarat Toplama Kılavuzu

•  TireHub ile Çalışma Kuralları

İTHALAT VE İHRACAT 
Goodyear işinin küresel doğası Şirketi aşağıdakiler dahil olmak 
üzere sınır ötesi faaliyetlerle ilgili olarak aşağıdakileri de içeren 
çok kapsamlı yasa ve yönetmeliklere tabi hale getirmektedir: 

•   Mal, gümrük kaydı, gümrük muayenesi ve gümrük 
vergilerine ilişkin vergi ve gümrük yasaları ve yönetmelikleri,

•  Döviz denetim yasaları,

•   ABD mal ve teknolojilerinin ihracını ve yeniden ihracını 
düzenleyen ve bazı ülkeler, tüzel kişiler ve gerçek kişiler 
ile ticarete yasak ve sınırlamalar getiren ABD ihracat ve dış 
işlem denetimleri,

•   Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası (“FCPA”), BK Rüşvet 
Yasası ve diğer ülkelerin rüşvetle mücadele ve yolsuzlukla 
mücadele yasaları (bkz. sayfa 18’den itibaren Rüşvetle 

Mücadele bölümü),

•   ABD’nin katılmadığı bir uluslararası boykota katılımı, buna 
ortaklık etmeyi ve bunu desteklemeyi yasaklayan kurallar, 

•   Kara para aklamayı yasaklayan kurallar ve belirli işlemler için 
bildirimde bulunma gerekliliklerine ilişkin yönetmelikler ve

•  Diğer ülkelerin karmaşık ve genellikle ihtilaf yaratan yasaları.

 

NOT:

ABD ihracat denetimleri ve yaptırımları 

aşağıdakiler de dahil ancak bunlarla sınırlı 

olmamak üzere her gün karşılaşılan birçok 

durum için de geçerli olabilir:

•   Belirli Goodyear tesislerine dahil çalışanların 

atanması veya istihdamı,

•   Goodyear konumlarına Goodyear’ın veya 

üçüncü taraf ziyaretçilerin ziyareti,

•   Hammadde tedariki veya bankacılık, nakliye 

ve yüklenici hizmetleri, 

•   Askeri kurumlara lastik geliştirme, 

•   Diğer Goodyear iş birimlerine veri aktarma,

•   Bir müşteriye veya tedarikçiye yahut bir 

müşteriden veya tedarikçiden ödeme (para 

iadeleri veya krediler).

Diğer ülke ve bölgelerin de ihracat denetimleri 

ve yaptırımlarına yönelik programları 

olabileceği unutmayın.
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Goodyear, çalışanı olmayan temsilcileri ve vekillerinin 
eylemlerinden sorumlu olduğu için, ihracat işlemlerinde 
komisyoncu veya satış danışmanlarının görevlendirilmesine 
ilişkin tüm düzenlemeler çalıştığınız işletme veya fonksiyondaki 
yetkili Goodyear avukatı tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır 
ve bu tür temsilciler ve diğer Politika Kapsamındaki Üçüncü 
Taraflar Goodyear’ın Rüşvetle Mücadele Politikası kapsamında 
usulünce taramadan geçirilmelidir. Goodyear tüm çalışanları, 
temsilcileri ve vekillerinin ilgili bütün vergi ve ihracat yasa 
ve yönetmeliklerine kesin surette uymalarını taahhüt eder. 
Özellikle, bütün ithalat işlemlerinde tüm makbuzlar, ithalat 
beyannameleri ve herhangi bir vergi dairesi de dahil olmak 
üzere tüm kamu makamlarına ibraz edilen belgelerde ithal 
edilen malların kıymeti doğru beyan edilmelidir. İşletmeniz için 
geçerli olan ithalat ve ihracat yasalarına ilişkin tavsiye almak için 
çalıştığınız işletme veya fonksiyondaki sorumlu avukata danışın.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin.

•   Goodyear ABD İhracat ve Dış Ticari İşlem Denetimleri  

Web Sitesi

•  Goodyear Tesislerini Ziyaret Sözleşmesi

•  Rüşvetle Mücadele Politikası

•  Uluslararası Rüşvetin Önlenmesine Uyumluluk Eylem Kılavuzu

S&C

S: Jan’in çalıştığı departmanda yıl sonunda bütçe 

kesintileri yapılacak. Jan, giderin kayıt altına alınmasından 

kaçınmak amacıyla satın alımın bir sonraki yılın 

kayıtlarına geçilmesi için tedarikçilerden birinden satın 

alınan bir adet ekipman için Goodyear’ın birkaç gün 

sonra faturalandırılmasını rica ediyor. Tedarikçiye ödeme 

yapılacak ve Jan’in departmanı bütçesini aşmayacak. Bu 

kabul edilebilir mi?

C: Hayır. Giderler, ilgili ürün veya hizmetin alındığı 
zaman diliminde kayıt altına alınmalıdır. Gider kayıtlarını 
asla geciktirmemeli veya işlemler hakkında kasten yanlış, 
eksik veya yanıltıcı bilgiler vermemelisiniz.

MALİ KAYITLAR, KAMUYU AYDINLATMA, 
MUHASEBE, İÇ KONTROL VE DENETİMLER
Goodyear, sorumlu ticari kararların alınması için doğru bilgilere 
ve güvenilir kayıtlara istinat eder. Bu kayıtlar gerek Goodyear 
faaliyetlerinin yönetilmesinde, gerek Goodyear’ın paydaşları, 
müşterileri, çalışanları, tedarikçileri ve diğerlerine karşı 
sorumluluklarının değerlendirilmesi ve yerine getirilmesinde, 
gerekse Goodyear’ın halka açık finansal raporlaması da dahil 
olmak üzere vergisel ve finansal raporlama gerekliliklerinin 
karşılanmasında temel dayanak noktamızdır. Tüm çalışanlar 
aşağıdakileri yerine getirmelidirler:

•   Tüm defter, kayıt ve hesapları yönetmeliklere ve yasal 
gerekliliklere ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 
uygun olarak tutmak,

•   Goodyear muhasebe standartları ve politikaları ve 
Goodyear iç denetim standartlarına uymak,

•   Bilgileri hızlı, doğru, tam ve dürüst bir şekilde kaydetmek  
ve raporlamak,

•   Goodyear’ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na 
(“SEC”) veya diğer menkul kıymet borsalarına yahut diğer 
kamu kurumlarına ibraz ettiği rapor ve belgelerde ve 
Goodyear tarafından kamuya yapılan diğer açıklamalarda 
eksiksiz, adil, doğru, güncel ve anlaşılır bilgiler sunmak,

•   Tüm mali verilerin ve açıklanan ilgili bilgilerin işlemleri ve 
olayları doğru yansıttığından emin olmak,

•   Hangi amaçla olursa olsun kesinlikle Şirket adına kayıt altına 
alınmamış veya açıklanmamış fon, varlık veya borç tesis 
etmemek ve

•   Sadece doğru ve gerçekleri yansıttığına inanılan belgeleri 
imzalamak.

Şüpheli muhasebe veya denetleme konularına ilişkin kaygıları 
olan veya yolsuzluk yapıldığını tespit eden veya bundan 
şüphelenen çalışanlar, Genel Denetim Başkan Yardımcısı veya 
Goodyear Dürüstlük Yardım Hattı’na bildirimde bulunabilir. Bu 
tür bildirimler isimsiz olarak yapılabilir.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin. 

•  Kurumsal Yolsuzluk Politikası

FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI VE KİŞİSEL 
BİLGİLERİN KORUNMASI

TİCARİ SIRLARIN VE GİZLİ  
BİLGİLERİN KORUNMASI
Goodyear’ın ticari sırları ve diğer gizli ve özel bilgileri 
sektörümüzde bize avantajlar sunar. Goodyear’ın gizli ve 
özel bilgileri başkalarına açıklanır ve başkalarınca kullanılırsa 
bu Goodyear açısından mali kayba ve rekabet açısından 
dezavantaja neden olabilir. Gizli ve özel bilgiler kamuya 
açıklanmamış bilgilerdir. En yaygın örnekler arasında formüller, 
iş ve üretim süreçleri ve ticari sırların yanı sıra mali bilgiler, 
kurumsal stratejiler ve müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle 
ilişkilerimiz hakkındaki bilgiler sayılabilir. İşiniz gereği bu tür 
bilgilere erişebilirsiniz; bu bilgileri yetkisiz erişimlere karşı 
korumak sorumluluklarınız arasındadır.

NOT:

Fikrî mülklerimizin ilgili resmî evrak 

hazırlanmadan Şirket dışında kullanılmasına 

veya paylaşılmasına izin vermeyin, fikrî 

mülklerimizi koruyun. 

Goodyear’ın gizli ve özel bilgilerinin korunduğundan emin 
olmak için çalışanlar:

•   Şirketin gizli bilgilerini korumaya yönelik BT politikaları 
ve kurallarını izlemelidir (ör. Güçlü parolalar kullanmak, 
hassas bilgileri şifrelemek ve Dikkatli Olun web sayfasında 
belirtildiği üzere en iyi siber güvenlik uygulamalarını 
benimsemek).

•   Gizli ve özel bilgileri, uygun bir gizlilik sözleşmesi olmadan 
veya Hukuk Departmanı’nın önceden izni olmadan başka 
bir tarafa kesinlikle ifşa etmemelidir.

•   Gizli ve özel bilgileri asansörler, uçaklar veya restoranlar gibi 
kamuya açık yerlerde kesinlikle dile getirmemelidir.

•   Özel bilgileri aktarırken çok dikkatli olmalıdır.

•   Uygun durumlarda ve çalıştıkları işletme veya fonksiyondaki 
sorumlu avukatının önerdiği şekilde gizlilik sözleşmeleri 
kullanmalıdır.
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Çalışan Gizlilik ve Fikrî Mülkiyet Sözleşmesi (“ACIPA”) veya işe 
alınırken imzalamış olabileceğiniz benzer bir sözleşmede 
Goodyear’ın ticari sırlarına ilişkin sorumluluklarınıza dair daha 
ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca Hukuk Departmanı hangi 
bilgilere gizli ve özel bilgi muamelesi yapılması gerektiğine 
dair herhangi bir sorunuz olduğunda sizi dilediğiniz an 
yönlendirebilir. Bunlara ek olarak birlikte iş yaptığımız diğer 
tarafların ticari sırlarına ilişkin olarak da benzer sorumluluklarınız 
olabilir. Ticari sırların korunmaması ACIPA veya benzeri bir 
sözleşme ve yerel yasaları ihlal ediyor olabilir.

Sorunuz varsa yöneticinize, Fikrî Mülkiyet ve Hukuk 
Departmanlarına veya çalıştığınız işletme veya fonksiyondaki 
sorumlu avukata danışın.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin.

•  Şirkete Ait Bilgilerin Açıklanmasına ilişkin Politika

•  Gizlilik ve Fikrî Mülkiyet Sözleşmeleri

•   Goodyear ABD İhracat ve Dış Ticari İşlem Denetimleri  

Web Sitesi

•  Rekabetçi İstihbarat Toplama Kılavuzu

MÜŞTERİLERİN, TEDARİKÇİLERİN VE 
İŞ YAPTIĞIMIZ DİĞER TARAFLARIN 
MAHREMİYETİNİN KORUNMASI
Goodyear, dünya genelindeki faaliyetlerinin kişisel mahremiyeti 
etkin biçimde koruyacak ve ilgili tüm mahremiyet yasalarına 
uyacak şekilde yürütülmesini taahhüt eder. Hukuki veya 
ticari şartların Goodyear’ın kişisel olarak tanımlayan bilgileri 
toplaması, kaydetmesi, saklaması ve kullanmasını gerektirmesi 
halinde, bu bilgiler dikkatli bir şekilde idare edilmelidir. 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin.

•  Küresel Mahremiyet Politikası

•  Çalışan Mahremiyet Politikası

•  Çevrimiçi Mahremiyet Politikası

•  HIPAA Mahremiyet Bildirimi (ABD)

•  Gizlilik ve Fikrî Mülkiyet Sözleşmeleri
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Şu kurallara uyun:
•  Net, öz ve doğru bilgi verin.

•  Bütün iletişimlerinizde profesyonellik ruhunu koruyun. 

•   Gerçeklere bağlı kalın; süslemeden ve abartıdan uzak durun.

•   Reklamlar, ambalajlama ve promosyonların yanlış 
bilgiler içermediğinden veya yanıltıcı izlenimler 
uyandırmadığından emin olun. Şirketin ürünlerine ilişkin 
bilgiler gerçeklere dayalı ve tamamen kanıtlanmış olmalıdır.

•  Uzmanlık alanınızdan şaşmayın.

•   Kesinlikle Şirket, çalışanlarımız, rakiplerimiz, müşterilerimiz 
veya tedarikçilerimiz hakkında tehditkâr, alaycı veya küçük 
düşürücü mesajlar vermeyin.

•   Yanlış anlaşılarak uygunsuz veya ahlak dışı anlamlara 
çekilebilecek ifadelerden kaçının.

•   En uygun iletişim yolunu seçin; hassas konuların yüz yüze 
görüşülmesi en iyisi olabilir.

•   Mesajları (veya kopyalarını) sadece mesajları alması gereken 
çalışanlara veya diğer kişilere gönderin.

•   Goodyear veya başkaları hakkında gizli bilgileri ifşa 
etmemeye dikkat edin.

•   Kesinlikle iş yönetiminin meşruiyeti hakkında spekülasyon 
yaratmayın veya görüş bildirmeyin.

•   Kişisel iletişimlerinizde kendi görüşlerinizin Goodyear’ın 
görüşleri olduğunu ifade, telkin veya ima etmeyin.

SOSYAL MEDYADA/İNTERNETTE 
PAYLAŞIMDA BULUNMA
Goodyear internetin çok çeşitli multimedya, sosyal ağ siteleri, 
platformlar, uygulamalar, forumlar ve diğer web siteleri (ör. 
Facebook, LinkedIn, Yammer, Instagram, WeChat ve Skype 
vb.), bloglar ve mikrobloglar (ör. Twitter ve Weibo vb.) ve 
Weibo (wikipedia vb.) anında bire bir, birkaç kişi veya birçok 
kişi arasında fikir, deneyim, fotoğraf ve diğer bilgi paylaşımı 
konusunda birçok fırsat sağladığının farkındadır. 

Tüm dünyadaki çalışanların bu tür iletişimin doğası gereği 
içerdiği risklerin bilincinde olması ve sosyal medyaya katılımın 
getirdiği sorumlulukları anlaması çok önemlidir.

•   Sağduyulu davranın, yüz yüze söyleyemeyeceğiniz bir şeyi 
internette yayınlamayın veya e-posta olarak göndermeyin.

•   İnternette adınızın gizli kalması gibi bir şeyin mümkün 
olmadığını unutmayın.

•   E-postalar ve metin mesajları da dahil olmak üzere 
elektronik iletilerin kalıcı ve aktarılabilir iletişim kayıtları 
olduğunu unutmayın.

Bütün Goodyear çalışanları (özellikle de sosyal medyaya katılan 
ve çevrimiçi ortamda Goodyear çalışanı olduğu anlaşılabilecek 
kişiler) Sosyal Medya/İnternet Kuralları’nda açıklanan kuralları 
okumalı ve bunlara uymalıdırlar. Ayrıca Goodyear işleriyle ilgili 
bilgi yayımlarken veya herhangi bir soruyu yanıtlarken Sosyal 
Medya/İnternet Kuralları ve Şirkete Ait Bilgilerin Açıklanmasına 
ilişkin Politika’ya da uymanız gerektiğini unutmayın.
 
Herhangi bir sorunuz olursa Küresel İletişim, çalıştığınız  
işletme veya fonksiyondaki yetkili Goodyear avukatı, Mevzuata 
Uyum ve Etik Departmanı veya İnsan Kaynakları temsilciniz ile 
irtibata geçin. 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin.

•  Sosyal Medya/İnternet Kuralları

•  BT Kaynakları Politikasının Kabul Edilebilir Kullanımı

•  Küresel Mahremiyet Politikası 

•  Şirkete Ait Bilgilerin Açıklanmasına ilişkin Politika

KURUM ADLARI VE  
LOGOLARININ KULLANIMI
Fikrî Mülkiyet Hukuku Departmanı’nın onayını almadıkça, 
Şirket’in adını veya logosunu ve diğer markalarını Şirket 
faaliyetlerinin yürütülmesi dışında başka hiçbir amaçla 
kullanamazsınız. Politikamız gereği, çalıştığınız işletme veya 
fonksiyondaki yetkili Goodyear avukatının ve Akron’da bulunan 
Fikrî Mülkiyet Hukuku Departmanı’nın önceden kesin izni 
olmadan iş amacıyla olsa dahi logo türünde herhangi bir 
tasarımın yapılması ve kullanılması yasaktır.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin.

•   Tedarikçiler, Müşteriler ve Diğerlerine Referans Olma Politikası

TEDBİRLİ İLETİŞİM
Tüm çalışanlar Şirket işlerini yürütürken diğerleri ile 
iletişimlerinde dikkatli olmalı ve doğruluktan ayrılmamalıdır. 
Zaman zaman farkına varılmadan uygunsuz bilgi ve yorumlar 
içeren mesajların gönderilmesi işten bile değildir. Zaman 
ayırarak tüm belgeleri ve elektronik mesajları dikkatli bir şekilde 
hazırlayın ve baştan sona inceleyin.

S&C

S: Ana’nın çalıştığı departman bir müşteri anketi 

kapsamında tüketicilere ait büyük miktarda Kişisel 

Olarak Tanımlayan Bilgiler (“KV”) topladı. Pazarlama 

Departmanında çalışan Matthew, hedefe yönelik 

pazarlama e-postaları geliştirmek amacıyla Ana’dan bu 

Kişisel Olarak Tanımlayan Bilgiler’i içeren dosyaları istedi. 

Ana dosyaları Matthew’a vermeli midir?

C: Hayır. Matthew’ın amacı ilk bakışta meşru bir ticari 
gerekçe gibi görünse de tüketici anketine katılan 
kişiler Goodyear’ın bu bilgileri pazarlama amacıyla 
kullanmasına izin vermemiş olabilirler. Dolayısıyla, 
Ana, Kişisel Olarak Tanımlayan Bilgileri Matthew’a bu 
amaçla vermemelidir. Goodyear’ın Mahremiyet Politikası 
ve birçok yerel yasa uyarınca pazarlama e-postaları 
sadece bu e-postaları almayı tercih eden müşterilere 
gönderilebilir.
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HANGİ İŞLEMLER YASAKTIR?
Goodyear Menkul Kıymetleri ile Yapılan İşlemler. Çalışan, 
Goodyear hakkında kamuya açıklanmamış önemli bir bilgiye 
erişirse kendisinin ve hane halkının şunları yapması yasaktır:

•   Goodyear menkul kıymetlerinin alınması, satılması veya 
devredilmesi,

•   Başkalarına Goodyear menkul kıymetlerini satmasını, 
almasını veya elinde tutmasını önermek,

•   Başkalarına Goodyear menkul kıymetlerini (herhangi bir 
emeklilik kurumu veya finansal kurum hesabında tutulan 
menkul kıymetler dahil) kendisi veya aile fertleri için 
aldırmak, sattırmak veya devrettirmek,

•   Goodyear’ın 401(k) planının hisse senedi fonundaki 
işlemlerine ilişkin hisse senedi opsiyonları veya hisse senedi 
değerleme hakları ve talimatları da dahil olmak üzere 
Goodyear menkul kıymetlerinin alımı veya satımına ilişkin 
herhangi bir geçerli emir veya sınırlı emir koymak, bunlarda 
değişiklik yapmak veya bunları iptal etmek,

•   Kamuya açıklanmamış önemli bilgileri Goodyear’daki 
pozisyonu veya Goodyear ile ilişkisi gereği bu bilgileri 
öğrenmesi elzem olan kişiler haricinde aile ve arkadaşlar da 
dahil olmak üzere herhangi bir koşul altında herhangi bir 
kişiye ifşa etmek (“tüyo vermek” olarak da bilinir),

•   Bu faaliyetlere katılan herhangi bir kişiye yardım etmek.

NOT:

Kendinizi, ailenizi ve Şirket’i içeriden 

öğrenenlerin  ticareti ihlalinden korumak için 

aşağıdaki durumları gözden geçirin:

•   Goodyear veya diğer şirketler hakkında 

açıklanması halinde hisse senedi fiyatını 

etkileyebilecek (olumlu veya olumsuz) 

önemli bilgilere eriştiyseniz bu bilgiyi 

kimseyle paylaşmayın veya buna dayalı 

işlem yapmayın.

•   Goodyear’a ilişkin haberlerin şirkete ait 

önemli bilgi kapsamına girip girmediğinden 

emin değilseniz bu bilgiyi paylaşmayın veya 

buna dayalı işlem yapmayın.

•   Goodyear’ın çeyrek dönem finansal 

sonuları veya diğer önemli duyurular 

hakkında önceden bilginiz olursa işlem 

yapmadan önce, bu bilgiler resmî olarak 

kamuya açıklandıktan sonra iki tam işlem 

günü geçmesini bekleyin.

ŞİRKET DIŞINDAN GELEN SORULARIN 
YANITLANMASI 
Goodyear ile zaman zaman çeşitli konularda dışarıdan 
bağlantıya geçenler olur. Sorunun veya anketin mahiyeti ne 
olursa olsun veya size nasıl ulaştırılırsa ulaştırılsın, şirket dışından 
kişilerin sorduğu sorulara verilen tüm yanıtların Küresel İletişim 
Departmanı yahut çalıştığınız işletme veya fonksiyondaki 
iletişim temsilcisi tarafından verilmesi gerektiğini unutmayın. 
Finansal bilgilerle ilgili veya yasal ve kamusal içerikli sorular için 
ek onaylara da ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle lütfen çalıştığınız 
işletmedeki yetkili Goodyear avukatı ile görüşün. 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin.

•  Şirkete Ait Bilgilerin Açıklanmasına ilişkin Politika

•  Sosyal Medya/İnternet Kuralları

İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN  
TİCARETİNİN ÖNLENMESİ
Bu bölümde İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası’nın temel 
ilkeleri özet şeklinde verilmiştir. Kısıtlamalara ilişkin ayrıntılı bilgi 
ve çeyreksel yasak döneme tabi olan kişilerin listesi için İçeriden 
Öğrenenlerin Ticareti Politikası’na başvurun.

Goodyear adına çalışırken Goodyear ve iştirakleri veya diğer 
şirketlerin henüz kamuya açıklanmamış olan faaliyetleri 
hakkında önemli bilgiler elde edebilirsiniz. Bu bilgileri kendi 
finansal kazancınız için kullanmanız veya finansal kazanç 
elde etmeleri için başkalarıyla paylaşmanız yasaktır. Örneğin, 
Goodyear’ın adi hisse senetlerinin veya diğer menkul 
kıymetlerinin veya bir başka şirketin hisse senetlerinin veya 
diğer menkul kıymetlerinin fiyatını etkilemesi beklenen bilgiler 
elde ederseniz, bu bilgiler kamuyla paylaşılmadan önce söz 
konusu hisse senedi veya menkul kıymetleri alamaz veya 
satamaz veya bu bilgileri başkalarına ifşa edemezsiniz. 

Etkin kamu açıklamasına aşağıdakiler örnek olarak verilebilir: 
•   Goodyear tarafından SEC veya Goodyear bağlı şirketi veya 

iştirakinin menkul kıymetlerinin satılabileceği diğer menkul 
kıymet borsalarına yapılan duyurular,

•  Kamuya açık basın açıklamaları ve

•  Kamuya açık konferans görüşmeleri veya webcast’ler. 

Doğru olsa ve medyada yer alsa bile söylentilerin dolaşması 
etkin kamu açıklaması olarak kabul edilmez. İçeriden 
öğrenenlerin ticareti hem ABD içindeki ve ABD dışındaki 
yasaları hem de Goodyear politikalarını ihlal eder. İçeriden 
öğrenenlerin ticareti para cezaları ve 20 yıla kadar hapis 
cezası dahil olmak üzere ağır sonuçlara yol açabilir. İçeriden 
öğrenenlerin ticaretinin yetkili makamlarca tespiti oldukça 
kolaydır ve içeriden öğrenenlerin ticareti SEC tarafından sıkı 
şekilde takip edilmektedir.

Kamuya açıklanmamış önemli bilgiler elde ettiyseniz önemli 
bilgiye ilişkin etkin kamu açıklamasından sonra iki tam işlem 
günü geçmeden Goodyear menkul kıymetleri (veya ilgili diğer 
şirketlerin menkul kıymetleri) ile ilgili işlem yapmamanız gerekir.
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AİLENİZİ İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ HAK-
KINDA BİLGİLENDİRMENİN ÖNEMİ

Çalışanlar, aile fertlerinin yaptığı işlemlerden 

sorumludurlar. Aile fertlerinden birinin gizli bir 

bilgiye kulak misafiri olduğu durumlarda söz 

konusu aile ferdi içeriden bilgiye dayalı ticaret 

yasasının amaçları doğrultusunda “geçici şirket 

üyesi” statüsü kazanır. İçeriden öğrenenlerin 

ticareti yönetmeliklerini ihlal edenler ağır 

cezalara çarptırılır. Bu nedenle, aile fertlerinizle 

İçeriden Öğrenenlerin Ticareti konusunda 

görüşmeniz ve Goodyear menkul kıymetleri ile 

ilgili yapacakları herhangi bir işlemden önce 

size danışmalarını önermeniz tavsiye olunur.

İçeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin olarak daha önce 
açıklanmış olan yasaklar, Goodyear çalışanının kamuya 
açıklanmamış olan önemli bilgilerine erişmesi halinde, 
Goodyear iştiraklerinin veya müşteriler veya tedarikçiler gibi 
diğer şirketlerin menkul kıymetleri için de geçerlidir. 

Şirket hakkında kamuya açıklanmamış önemli bilgiye erişmiş 
olsun veya olmasın tüm Goodyear çalışanlarının Goodyear 
menkul kıymetlerinin karşılıksız satışı, Goodyear menkul 
kıymetlerinin fiyatında düşüşe dayalı diğer işlemleri veya 
finansal riskten korunmaya yönelik herhangi bir işlem yapmaları 
yasaktır. Goodyear çalışanlarının ayrıca Goodyear menkul 
kıymetlerini kredili işlemler hesabında tutması veya başka bir 
şekilde kredi teminatı olarak güvence göstermesi yasaktır.

İŞLEM YAPILABİLECEK DÖNEMLER 
Düzenli Çeyreksel Yasak Dönem. Yasak dönem her çeyrekte 
Goodyear’ın finansal  sonuçlarını kamuya açıklaması ile 
bağlantılı olarak uygulanır. Çeyreksel yasak dönem her çeyreğin 
son ayının 16. günü başlar ve finansal sonuçların kamuya 
açıklanmasından sonra iki tam işlem gününün geçmesinin 
ardından sona erer. Şirketin yıl sonu veya çeyrek finansal 
sonuçlarını alan veya bunlara erişen bütün çalışanların çeyreksel 
yasak dönemde Goodyear menkul kıymetleri ile ilgili işlem 
yapmaları yasaktır. Yasak dönemde Goodyear menkul kıymetleri 
ile işlem yapamayacak olan çalışanların ayrıntılı listesini görmek 
için İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası’na başvurun.

YARDIM İÇİN KİMİNLE İRTİBATA GEÇMELİYİM?
İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası veya kamuya 
açıklanmamış önemli bilgiye erişmiş olun veya olmayın, 
içeriden öğrenenlerin ticareti kapsamına girebileceğini 
düşündüğünüz durumlar konusunda daha fazla bilgi veya 
rehberlik için Goodyear Mevzuata Uyum ve Etik Departmanı 
Sekreter Yardımcısı ve Genel Danışman veya çalıştığınız işletme 
veya fonksiyondaki sorumlu Goodyear avukatı ile irtibata geçin.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin. 

•  İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası
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ÜRÜN KALİTESİ
Goodyear’ın itibarı, ürettiğimiz hiçbir üründe kaliteden ödün 
vermememize bağlıdır. Her üründe kaliteyi yakalayabilmek için 
ilgili şartnamelere ve yerleşik prosedürlere daima uymalıyız. 
Goodyear’ın kalite standartlarına uygun olmayan her ürünü 
ve süreci müdürünüze bildirin. Her çalışan, Goodyear’ın 
kalite standartlarının iş yaptığımız her yerde, günlük olarak 
yaptığımız her işin bir parçası haline getirilmesinde üzerine 
düşeni yapmalıdır. Goodyear şunları hayata geçirerek iş 
mükemmeliyetine ulaşır:

•  Müşterilerimizi dinlemek,

•  Değer yaratan kaliteli ürünler tasarlamak ve üretmek,

•   Süreçleri performansta kalite sürekliliğini sağlayacak  
şekilde yönetmek,

•  Hizmet mükemmeliyeti sağlamak,

•   Sürekli iyileştirme faaliyetlerine her çalışanı yaratıcı bir 
şekilde katkı sağlamaya teşvik etmek ve çalışanlardan bunu 
gerçekleştirmelerini beklemek ve

•  Kalite sistemi performansını yeterli şekilde denetlemek.

NOT:

Herhangi bir çalışanın kalite, güvenlik 

veya çevre beklentilerimizi karşılamadığını 

biliyor veya bundan şüpheleniyorsanız 

lütfen yöneticiniz, çalıştığınız işletme veya 

fonksiyondaki sorumlu avukat veya Dürüstlük 

Yardım Hattı ile irtibata geçin.

ÇEVRENİN KORUNMASI
Goodyear’ın politikası daima çevre bilinci içerisinde 
üretim yapmak, materyaller kullanılırken ve atılırken 
sorumlu davranmaktır. Şirket bu konuya ilişkin tüm yasa ve 
yönetmeliklere kesin surette uyulmasını talep eder. Goodyear 
ayrıca doğal kaynakların korunmasını ve atık azaltımını 
taahhüt eder ve her çalışanının bu ve diğer sürdürülebilirlik 
çalışmalarına katkı sağlamasını bekler. 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin.

•  Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası

•  Goodyear Kurumsal Sorumluluk Web Sitesi

•  Tedarikçi Etik Kuralları

•  Doğal Kauçuk Tedarik Politikası

KÜRESEL İNSAN HAKLARI POLİTİKASI
Goodyear Küresel İnsan Hakları Politikası, Şirket’in tüm dünyadaki 
faaliyetleri için geçerlidir ve etik ve sosyal açıdan sorumlu 
davranma taahhüdümüzün bir parçasıdır. 

Politikamız dünya genelinde nasıl faaliyet yürüteceğimize ilişkin 
bir kılavuz görevi görür. Küresel İnsan Hakları Politikası’nda 
belirtildiği gibi şu ilkelere uyuyoruz:

•   Kanunsuz taciz ve ayrımcılığın olmadığı her kesime kucak 
açan bir çalışma ortamının sürdürülmesi,

•   İstihdam gönüllülük esasına dayalıdır; zorla çalıştırma ve 
insan kaçakçılığının her türlüsü yasaktır,

•   Çocuk işçiliği dahil olmak üzere çocukların istismar edilmesi 
yasaktır,

•   Çalışanlar istedikleri kuruluşlara (sendikalar gibi) katılma 
veya bu tür kuruluşlara katılmamayı tercih etme hakkına 
sahiptir,

•   Ücretler ve çalışma saatlerine ilişkin ilgili tüm yasa ve 
yönetmeliklere uyum ve

•  Emniyetli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak.

Goodyear, kendi çalışanları ve tedarikçileri ile ilişkilerinde 
benzer standartları gözeten müşteriler ve tedarikçilerle iş 
yapmak ister.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin.

•  Küresel İnsan Hakları Politikası

•  Tedarikçi Etik Kuralları

•  Goodyear Kurumsal Sorumluluk Web Sitesi

•  Doğal Kauçuk Tedarik Politikası
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